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Denna uppsats är en beskrivning och undersökning på vad utemiljön 
har för betydelse för oss som individer och hur den påverkar oss. 
Uppsatsen kommer först att gå igenom en litteraturgenomgång, se-
dan görs en analys av två bostadsområden i Kristianstad och därefter 
presenteras en intervjuundersökning som har gjorts på respektive 
bostadsområde. Utefter de slutgiltiga resultaten kommer uppsatsen 
att avslutas med en diskussion och slutsats.

Enligt	bl.a.	Karla	Werner	 (Olsson	m.fl.	1998),	Kevin	Lynch	(1977)	
och	Patrik	Grahn	(Olsson	m.fl.)	föredrar	människan	platser	där	denne	
känner sig hemma och kan skapa sig en egen identitet. Även Maria 
Nordström	(Olsson	m.fl.	1998)	betonar	hur	människan	kan	skapa	sig	
en identitet i utemiljön. Men hon påpekar istället att detta sker först 
och främst under vår barndom. Boverket (1994:12) skriver också om 
identiteten, men i detta fall är det grönskan de skriver om. De menar 
att det är grönskan som ger en karaktär och identitet till staden, även 
Grahn (1986) antyder på detta.

Lynch	 (1977),	 Grahn	 (Olsson	 m.fl.	 1998)	 och	 Nordström	 (Olsson	
m.fl.)	skriver	om	hur	viktig	naturen	är	för	vårt	barndomsminne	och	
att vårt minne påverkar hur vi ser på saker och ting senare i livet. 
Nordström skriver också att hon märkt genom en undersökning att 
barns uppfattning gentemot naturen skiljer sig åt från vilken kultur de 
har. Enligt hennes undersökning visar det sig att franska barn är mer 
inriktade på människorna runtomkring när de ska beskriva en miljö. 
Svenska barn är däremot mer inriktade på att förklara själva naturen 

runtomkring. Detta var något som kunde märkas i en del av frågorna 
i intervjuundersökningen som gjordes till denna uppsats. När respon-
denterna	skulle	beskriva	utemiljöer	var	de	flesta	svar	 relaterade	 till	
naturen, det svar som skiljde sig åt var från personen med utländsk 
bakgrund. Denne var mer inriktad på att beskriva vikten av männis-
korna runtomkring.

SAMMANFATTNING





11

1.1.1 INLEDNING

På vilket sätt påverkar utemiljön oss som individer?  Maria Nordström 
(Olsson	m.fl.	1998),	Johan	Ottosson	(Ottosson	och	Grahn	1998)	och	
Patrik	Grahn	(Olsson	m.fl.	1998)	är	några	av	de	som	skriver	om	detta.	
Både Nordström och Grahn menar att det är vår omgivning, bl.a. na-
turen som påverkar vår identitet. Det är framförallt under barndomen 
som vi påverkas mest av den.

Enligt bl.a. Ottosson har utemiljön både en positiv och negativ inver-
kan	mot	vår	hälsa.	Beroende	på	vilken	utemiljö	vi	befinner	oss	i	kan	
den exempelvis påverka vår koncentrationsförmåga mot antingen det 
sämre eller det bättre.

Men stämmer verkligen det fakta som tas upp i denna studie? För att 
försöka ta reda på det har en intervjuundersökning vid två bostad-
sområden i Kristianstad valts att göra baserad på studiens litter-
aturgenomgång.

Som planerare kan det hända att vi medvetet eller omedvetet utgår 
efter våra egna behov och vad vi själva upplever som tillfredsstäl-
lande i vår omgivning. Men vi är alla olika som individer, så kan det 
möjligtvis vara så att vi även har olika upplevelser om utemiljön, eller 
upplever vi den på samma sätt?

1.1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING

Uppsatsens syfte är att undersöka hur människan uppskattar den fy-
siska miljön och på vilket sätt utemiljön påverkar oss.

Som en framtida fysisk planerare har jag därför tyckt att dessa 
frågeställningar  har varit intressanta att bearbeta under arbetets gång:

•	Hur	påverkar	den	fysiska	miljön	oss	som	individer?
•	Upplever	vi	utemiljön	på	samma	sätt	eller	skiljer	det	sig	åt	från	
individ till individ?
•	Kan	 jag	 se	en	 jämförelse	mellan	 teori,	modellanalys	och	 in-
tervju?

INLEDNING
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1.2.1 VAL AV METOD

”Fallstudiemetoden kan utnyttjas för att pröva en teori, men en kvali-
tativ fallstudie används vanligen för att konstruera en teori. Fallstud-
ier är därmed bundna till teorier, antingen som ’ett kärl som gör att 
teorin kan bli verksam’ eller som ’en katalysator vid utvecklingen av 
teoretisk kunskap’” (Merriam 1994,  s.70) Jag har valt att, till största 
del, använda mig utav kvalitativa metoder. Jag kommer att leta fram 
litteratur gällande hur utemiljön påverkar oss och sedan kommer jag 
att försöka pröva de teorier jag har hittat genom att göra en fallstudie 
vid två bostadsområden i Kristianstad utefter den litteratur som jag 
har presenterat i studien.

Enligt Sharan B Merriam, professor vid University of Georgia, är 
en “kvalitativ metod” information som förmedlas genom ord och en 
”kvantitativ metod” är information som presenteras som siffror. Kval-
itativ data består av detaljerade beskrivningar av exempelvis män-
niskor och situationer, citat från personer om deras erfarenheter och 
åsikter, utdrag från protokoll och brev m.m. Kvantitativ data betonar 
vikten av att mäta omfattningen av en åsikt, attityd, händelse eller ett 
beteende istället för att beskriva själva karaktären av dem. 

”Intervjun är att föredra som strategi för informationsinsamling när 
[…] detta ger bättre information eller mer information till mindre 
kostnad än andra metoder!” (Merriam 1994, s.87) Enligt Merriam 
finns	det	två	typer	av	intervjuer	som	kan	användas,	strukturerad	och	
ostrukturerad intervju. I en strukturerad intervju bestäms det i förväg 
vilka frågor som skall vara med och i vilken ordning de skall komma. 

INLEDNING
1.2 METOD
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Hon skriver att en strukturerad intervju kan användas när vi t ex 
vill	testa	olika	teorier	eller	när	en	kvantifiering	av	resultaten	är	viktig.	
I	en	ostrukturerad	intervju	finns	det	däremot	inga	färdigformulerade	
frågor. Därför kan det vara bra att använda en ostrukturerad intervju 
när undersökaren inte vet tillräckligt mycket om en händelse för att 
kunna ställa relevanta frågor. En av anledningarna till att vi använder 
oss utav en ostrukturerad intervju är för att kunna lära oss tillräckligt 
mycket om en situation och för att sedan försöka formulera frågor 
för nästkommande intervjuer (Merriam 1994, s.87-89). Vid min 
fallstudie har jag använt mig utav både en strukturerad och ostruk-
turerad intervju. Jag har använt mig utav de frågor som jag tidigare 
hade bestämt mig för, men ansåg att om det skulle passa bra med en 
följdfråga, som jag kanske inte tidigare hade tänkt på, så skulle jag 
ställa den. Jag var också inställd på om det hände att någon respon-
dent inspirerade mig till någon ny frågeställning så skulle jag ha den 
frågeställningen i åtanke till de nästkommande respondenterna, likaså 
som jag skulle ha om det dök upp en följdfråga. Varför jag hade valt 
att göra så var för att jag vill vara öppen för förslag. Jag tror att det 
annars kunde ha funnits en risk att jag blivit låst i mitt tankesätt då jag 
hade studerat mycket om en viss information.

1.2.2 URVAL OCH AVGRÄNSNING
Då	det	finns	mycket	information	om	staden	och	dess	offentliga	rum,	
har studien valts att inriktas till största del mot naturen i förhållande 
till det offentliga rummet. För att få en inblick i det har litteratur sam-
lats rörande ämnet.

Själva undersökningen har valts att utföras i Kristianstad, då jag har 
mina rötter därifrån och känner därför till bakgrunden om vissa om-
råden. För att undersökningen inte ska bli för omfattande har under-
sökningen riktats mot två olika bostadsområden, Odal och Gamla 
Näsby, där fem personer från respektive område har intervjuats. Även 
analyser har gjorts i varje område. 

Vart de olika områdena ligger i förhållande till varandra, 
© Lantmäteriet Gävle 2010
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1.2.3 GENOMFÖRANDE

Min fallstudie kan räknas som en kvalitativ undersökning då jag inte 
ville ha ett ”vinklat svar”, utan jag ville ta reda på vad de intervjuade 
personerna verkligen tyckte och tänkte. Jag försökte därför att und-
vika några ledande frågor och därmed vara så neutral som möjligt vid 
mina frågeställningar samt hur jag framförde dem. Jag tvingade inte 
heller någon till intervjun, för jag kände att det då kunde hända att 
hela deras inställning gentemot frågorna hade blivit annorlunda och 
jag hade kanske då inte fått något korrekt svar. 

Mina frågor har ställts till helt vanliga människor som jag träffat vid 
de områden där jag har fokuserat min fallstudie på. Frågorna skulle 
inte ställas till några experter, utan det skulle vara personer som gav 
sina personliga åsikter och som var helt oberoende av om de kunde 
ämnesområdet eller inte.

Intervjuerna gick till som så att jag hade med mig papper, penna och 
bandspelare. Jag frågade respondenten om det var okej att jag spelade 
in vårt samtal, om det inte var okej så skrev jag istället kortfattat ner 
vad vi kom fram till. Om jag kände att det behövdes avslutade jag 
intervjuerna med en sammanfattning av det vi hade kommit fram till, 
så	att	det	inte	skulle	finnas	någon	risk	för	några	missuppfattningar.

1.2.4 METODKRITIK 

Att göra en fallstudie kan ha både sina för- och nackdelar. En nack-
del som dök upp när intervjuerna gjordes var att respondenterna inte 
hade haft någon möjlighet att förbereda sig tidigare på frågorna och 
kunde därför inte få någon längre tid till att tänka efter på sitt svar. 
När en person inte är beredd på att bli intervjuad så kan det hända att 
den drar sig lite för att engagera sig allt för mycket i svaren. Detta 
kan därmed leda till att svaren som uppstod vid intervjuerna kanske 
hade sett annorlunda ut om personen i fråga hade fått vara med om 
intervjun exempelvis en annan dag. Olika faktorer som exempelvis 
väder och humör kan påverka svaren. Svaren hade säkerligen kunnat 
framföras på ett helt annat sätt om personen hade fått sätta sig ner och 
verkligen diskutera fram svaren med sig själv. Om respondenterna 
hade fått diskutera frågorna tillsammans med andra hade nog svaren 
också kunnat se annorlunda ut, då de får andras synvinklar på saker 
och ting.

En annan nackdel med en intervjuundersökning är att antalet in-
tervjuade inte kan bli lika omfattande som i exempelvis en enkä-
tundersökning. Enligt Alan Bryman  (2001), professor vid Loughbor-
ough University, är fördelen med en enkätundersökning att man kan 
jämföra svaren med ett större antal tillfrågade. Han påpekar också 
att vid intervjuundersökningar kan intervjuaren lättare påverka svaren 
då denne kan, medvetet eller omedvetet, ändra tonläge. Men även i 
en enkätundersökning kan frågorna bli vinklade då vissa frågor kan 
bestå av kryssalternativ, de får inte möjlighet till att fundera ordentligt 

INLEDNING
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på sina svar själva. Dock får de tillfrågade en möjlighet till att 
bestämma själv hur länge de vill sitta med frågorna, utan att känna 
någon direkt press som kanske i en intervju. Men i de frågor, hos en 
enkätundersökning, där de tillfrågade får tillfälle att formulera sina 
svar helt själva, kanske de känner att de inte orkar skriva ner allt de 
tänker på. Därför kan det i detta fall vara bättre med en intervjuunder-
sökning. Respondenten får också en möjlighet att fråga om den har 
uppfattat frågan rätt och intervjuaren kan också ställa följdfrågor som 
kan upplevas av intresse för frågans syfte.
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2.1.1 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

Min fokus på litteraturen  har varit den litteratur som hanterat 
utemiljön och då framförallt grönskan. Jag har även att studerat olika 
undersökningar som tidigare har gjorts under samma ämnesområde. 
Dessa har inspirerat mig framförallt i min sammanställning av in-
tervjufrågorna.

När jag har analyserat de olika områdena i Kristianstad har jag valt 
att inspireras utav några modeller som Patrik Grahn har arbetat fram 
och som är till för att användas till framtida fysisk planering. De är 
framtagna genom olika studier och teorier som Grahn har kommit 
fram till genom forskning. Modellerna går ut på att han delar upp om-
rådet han undersöker i olika rekreationsklasser och sedan betygsätter 
dem utefter olika moment som han jämför efter bl.a. olika mått och 
topografier.

2.1 LITTERATURGENOMGÅNG

TEORI
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2.1.2 HAR OMGIVNINGEN NÅGON BETYDELSE?

Louise Nyström, arkitekt och professor i fysisk planering, konstaterar 
i artikeln ”Beror livet mellan husen på hur dom står?” (Nyström och 
Håkansson 1999, s. 7 ff.) att miljön ger nödvändiga förutsättningar 
för	människans	hälsa	och	 lycka,	men	det	finns	även	andra	 faktorer	
som	spelar	 roll.	Nyström	menar	att	de	flesta	människor	är	”varken 
helgon eller värstingar utan någonting mittemellan. Vi tar intryck av 
hur det ser ut omkring oss, så att vi kanske kastar tuggummi på tun-
nelbanan men aldrig skulle göra det i kyrkan” (Nyström och Håkans-
son 1999, s. 8). Hon förklarar detta med att det är de människor som 
bor i ett område och bebyggelsens utformning som avgör om en miljö 
upplevs som trivsam eller otrivsam. Människan är beroende av sin 
omgivning; om det är en omgivning som har möjlighet till förbät-
tring blir människan mer positiv till att försöka påverka till det bättre 
medan om det är en omgivning där en förbättring i princip är omöjlig 
så tappar människan intresset och struntar helt i att ens försöka göra 
något åt att förbättra miljön.

Enligt Boverkets rapport ”Stadens parker och natur” (1994:12) måste 
staden vara byggd på ekologiska principer om vi vill få en stad som 
är livskraftig och uthållig. Enligt Boverket så måste ”det gröna i våra 
städer […] planeras med stor kunskap och medvetenhet. Planering 
av stadens parker och natur måste ske med ett långsiktigt perspektiv” 
(Boverket 1994:12, s. 7). De nämner att grönskan är viktig för vår 
hälsa, livskvalitet och vardagsfritid, den erbjuder till olika former av 
upplevelser, både aktiva som passiva, och känslor som exempelvis 
lugn, motion, fantasi, picknick och utomhuskonserter.

Kyrkan - ett ställe vi inte
väljer att skräpa ner?

TEORI

Dessa upplevelser och känslor skiljer sig åt från individ till individ, 
”Människor har olika önskemål och behov av stadens parker och na-
tur i olika situationer och i olika skeden i livet” (Boverket 1994:12, 
s.19).

Även Kevin Lynch, som var en amerikansk stadsplanerare och arki-
tekt, påpekar att vi upplever staden olika. Varje individ skapar en 
egen bild av staden utefter sina egna erfarenheter och minnen. Lynch 
menar	också	att	det	hela	tiden	finns	olika	element	att	uppleva	i	staden;	
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Ett exempel på att folk
kanske trivs med sin mijö?

”At every instant, there is more than the eye can see, more than the 
ear can hear, a setting or a view to be explored” (Lynch 1977, s.1). 
Men inget av dessa element upplevs någon gång av sig själv, de sam-
verkar med varandra tillsammans med minnen och erfarenheter från 
oss individer. 

Som ett stadsbyggnadselement påpekar Boverket att grönskan har 
en stor betydelse. Den ger karaktär och identitet åt staden, ihop med 
vägar, bebyggelse, vatten och historia. Enligt Boverket så är också 

just parken den viktigaste offentliga mötesplatsen. Det är den plats där 
det händer att olika evenemang och traditioner sker, som exempelvis 
valborgsmässoelden och midsommarstången (Boverket 1994:12).

Grönområden är inte bara viktiga för människan, utan även för djur, 
växter och ur miljösynpunkt. Den bidrar bl.a. till att luftföroreningar 
blir färre och rening av dagvatten blir bättre vilket i sin tur leder till 
att reningsverken inte blir lika stort belastade. Boverket nämner också 
att klimatet har en stor inverkan på hur vi upplever ett grönområde 
(Boverket 1994:12).
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2.1.3 HEMKÄNSLA & TILLHÖRIGHET

En annan person som också pratar om viktiga platser för människan är 
Karla Werner, docent i etnologi. Hon presenterar sin stadsforskning, 
Staden som livsrum. Stockholmare i staden i artikeln ”Platsens natur 
och	 kultur”	 (Olsson	m.fl.	 1998,	 s.102	 ff.).	 I	 sin	 forskning	 har	 hon	
frågat olika personer vad de upplever som en attraktiv miljö. Hon har 
då märkt att personer först nämner allmänna miljöer som de tycker 
om, exempelvis parker och olika karaktärer på en stadsmiljö. Men 
efter ett tag börjar de istället nämna platser som betyder något speci-
ellt för dem. Werner förklarar att ”Just dessa berättelser ger prov på 
en känsla för platsen och en förståelse av platsens alldeles speciella 
karaktär och dess själ, dess genius loci1” (Olsson	m.fl.	1998,	s.103).	
Werner berättar i samband med detta om en kvinna som beskriver 
kärleksfullt sin samhörighet med staden. Werner poängterar till detta 
att trots en plats är utanför hemmiljöns sfär så kan individen välja 
platser som betyder mycket för dem. Som i detta fall motsvarar kvin-
nans känslor ”existentiella behov som tillhörighet och hemhörighet 
i centrum”	(Olsson	m.fl.	1998,	s.104).	Det	är	just	dessa	platser	som	
stadsplanerare bör väcka sina intressen för, anser Werner.

Vidare	 berättar	Werner	 att	 det	 finns	många	 forskare	 som	 anser	 att	
människan har ett behov av att känna tillhörighet, och för att fylla 
detta behov söker människan efter en speciell plats där de kan stärka 
sin identitet. Werner nämner då att hon, i sin stadsforskning, märkt att 
en plats ofta har en speciell betydelse just för att en person har speci-
ella minnen därifrån. Men hon poängterar också att upplevelsen av en 
plats	är	väldigt	individuell	(Olsson	m.fl.	1998,	s.105).

Lynch (1977) påpekar också om hur stor betydelse vårt minne har för 
oss. Han berättar exempelvis att vi använder oss utav ett strategiskt 
sätt för att hitta i staden, och denna strategi är då baserad utifrån våra 
minnen. Han fortsätter vidare med att en god miljö är för oss en miljö 
där vi känner oss hemma, en miljö som påminner oss om våra minnen 
och där vi får en hemkänsla. Men Lynch menar också att mystiken 
har en betydelse för oss, vi kan uppleva det som spännande när vi inte 
riktigt känner igen oss. Men för att det inte ska bli obehagligt måste 
vi veta att vi kan ta oss därifrån, exempelvis genom olika hjälpmedel 
som visar vart vi ska ta vägen (Lynch 1977, s.4).

1. Genius loci: Varje plats har en egen själ och identitet i staden även om den inte alltid är självklar. Detta kan även förklaras som platsens genius loci.

En bra mijö är för oss en mijö där vi känner oss hemma

TEORI
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2.1.4 SINNENA

Att	kunna	strukturera	och	identifiera	miljön	är	en	viktig	förmåga	hos	
många,	menar	Lynch	och	skriver	att	det	finns	olika	saker	vi	använder	
oss utav, han nämner framförallt våra sinnen ”Structuring and iden-
tifying the environment is a vital ability among all mobile animals. 
Many kinds of cues are used: the visual sensations of color, shape, 
motion, or polarization of light, as well as other senses such as smell, 
sound, touch, kinesthesia, sense of gravity, and perhaps of electric or 
magnetic fields” (Lynch 1977, s.3).

Någon annan som också framhåller vikten av våra sinnen är Maria 
Nordström, miljöpsykolog och docent i psykologi. Hon skriver 

i	artikeln	”Barndomens	landskap	formar	vår	identitet”	(Olsson	m.fl.	
1998, s. 9 ff) att våra sinnen spelar en stor roll för känslan av närhet 
till omgivningen i våra upplevelser. Det är våra sinnen som avgör 
hur vi upplever det som omgivningen förmedlar till oss. ”Med ut-
vecklingen av den visuella perceptionen skapas en bild hos oss, som 
ger en mera sammanhängande föreställning av omvärlden än vad vi 
har kunnat få med hjälp av andra tidigare utvecklade sinnesförnim-
melser som lukt, känsel och ljud. Med den visuella perceptionen, vårt 
mest avancerade sinnesorgan, når vår sinnliga omvärldskontakt en 
kulmen.”(Olsson	m.fl.	1998,	s.15)	

Nordström fortsätter att nästa steg i utvecklingsförloppet går via 
språket och symboliskt tänkande. Med det innebär att vi inte längre 
är beroende utav sinnesintrycken. När vi börjar forma en tankemässig 
föreställning om omvärlden och försöker förmedla det vi ser genom 
språket med andra, får vi ett mera abstrakt förhållningssätt till om-
världen.	Enligt	Nordström	arbetar	vårt	psyke	på	flera	nivåer	samtidigt.	
Detta innebär att vi har ett konkret synsätt att se på vår närmiljö men 
även ett abstrakt och kognitivt synsätt. Nordström skriver att barn 
oftare använder sig av det konkreta synsättet medan vuxna använder 
sig oftast av det abstrakta och kognitiva. Vuxna tror därför att de är 
oberoende av det konkreta i deras omvärld, men deras tidigare synsätt 
att se på omgivningen uppträder i olika situationer utan de alltid är 
medvetna om det. Det är framförallt vid emotionella situationer och 
minnen som de märker av det tydligast. Naturen spelar tidigt en stor 
roll för människans känslor och identitet .

Visuella perceptionen - vårt mest avancerade sinnesorgan
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TEORI
2.1.5 KULTUR OCH INDIVID

Lynch skriver att varje individ skapar sig en egen bild av staden, men 
att det kan ha sina likheter när det kommer till vilken grupp vi tillhör. 
Med grupp menar han exempelvis kön, ålder, kultur, humör och yrke 
(Lynch 1977, s.7).

Karla Werner för ett liknande resonemang i sin stadsforskning som 
hon	gjort.	Där	har	hon	kommit	fram	till	att	det	finns	skillnader	mel-
lan oss som individer. Den största skillnaden ser hon gentemot våra 
olika kulturer. Werner märkte framförallt att invandrade personer med 
centraleuropeisk bakgrund endast såg naturen som något att njuta av, 
ungefär som en tavla. Medan infödda svenskar såg ett samspel mellan 
sig själv och naturen samt ansåg att den var en del av stadens naturli-
ga	arkitektur	och	gav	en	karaktär	åt	staden	(Olsson	m.fl.	1998,	s.102).

Maria Nordström, i likhet med Werner, hävdar att vi är olika som 
individer. Även hon ser den största skillnaden i jämförelse med våra 
olika kulturer. Hon förklarar detta genom att först berätta om hur vår 
barndoms landskap påverkar oss som äldre, hon drar då upp ett exem-
pel om en äldre dam som både är blind och rullstolsburen. När denna 
äldre dam får besöka sin uppväxtmiljö hon hade som barn, kommer 
minnen upp och hon känner igen sin miljö, trots att hon inte längre 
kan	se	den	i	verkligheten	(Olsson	m.fl.	1998,	s.17).	I	samband	med	
detta förklarar Nordström vidare att det, utvecklingspsykologiskt sett, 
är viktigt för barn att ha tillgång till platser där de har möjlighet att 
utforska och upptäcka den miljö de har runtomkring sig. Då kan de 
lättare skapa sig ett eget förhållande till den fysiska omvärlden. Barn ska ha möjlighet till att utforska sin närmiljlö
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Men Nordström poängterar också att det inte bara är tillgången som 
är viktig, utan även de vuxnas värdering och uppmuntran till barn-
en att ha möjlighet till att utforska sin närmiljö. Hon redovisar då 
ett exempel mellan svenska och franska skolbarn, som visar på att 
den svenska kulturen verkar värdera sina naturupplevelser högt. När 
barnen får i uppgift att förklara hur de skulle vilja bo så inriktar sig 
svenska barn mer på naturen och den fysiska miljön i sina beskrivnin-
gar medan franska barn istället är mer inriktade på människor, trots 
att de franska barnen i det här fallet har bättre tillgång till natur än de 
svenska. Nordström antyder på att ”barn i vår kultur inte blir socialt 
medvetna lika tidigt som franska barn utan ges ett utrymme – men-
talt och fysiskt – att på egen hand upprätta ett förhållande till den 
fysiska omgivningen, innan de upplevelsemässigt inlemmas i den so-
ciala världen”(Olsson	m.fl.	1998,	s.18).	Nordström	tror	att	eftersom	
vi har så pass starka emotionella intressen för naturen som barn, blir 
den extra betydelsefull för oss när vi är vuxna. Hon tror, psykologiskt 
sett, att då vi är måna om naturen är vi samtidigt måna om oss själva 
och vår identitet. ”Vi känner igen naturen därför att vi känner igen 
oss själva i naturen.”	(Olsson	m.fl.	1998,	s.19)	
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2.1.6 BARNDOMEN

Nordström	(Olsson	m.fl.	1998)	skriver	att	inom	utvecklingspsykolog-
in får vi lära oss att våra upplevelser ändrar karaktär under hela vår 
livstid. Det betyder att även våra synpunkter förändras med åren, vi 
uppmärksammar och ser saker ur olika perspektiv beroende på vilken 
period	i	livet	vi	befinner	oss	i.	Det	är	de	erfarenheter	och	upplevelser	
vi haft sedan tidigare, framförallt barndomen, som påverkar hur vi ser 
på saker och ting senare i livet. ”Den röda tråden i förändringarna 
under vårt liv är ‘jaget’, vår identitet. I vår strävan efter att förstå 
både oss själva och den värld vi lever i spelar såväl människor som 
ting en viktig roll” (Olsson	m.fl.	1998,	s.	11)	menar	Nordström,	där	
hon antyder på att ting i detta sammanhang är vår omgivning i miljön, 
exempelvis naturen.

I	 artikeln	 ”Egen	härd	guld	värd	 för	 själens	 harmoni”	 (Olsson	m.fl.	
1998, s.87 ff.) skriver Patrik Grahn, landskapsarkitekt och biolog, om 
hur naturkontakten väcker våra känslor och minnen. Han påstår, pre-
cis som Nordström, att det är minnen av platser från vår barndom som 
spelar roll när vi upplever en plats som negativ eller positiv. ”Dessa 
platser formar våra känslor och, därigenom, vår bild av verkligheten 
och oss själva” (Olsson	m.fl.	1998,	s.87).

Nordström beskriver en undersökning som gjorts angående skillnaden 
mellan barns upplevelser av den fysiska miljön och hur vuxna minns 
sin egen barndoms landskap. Undersökningen har kommit fram till 
”att våra minnen från barndomen är just minnen och inte beskrivnin-
gar av hur exempelvis den fysiska omgivningen faktiskt såg ut un
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der vår barndom” (Olsson	m.fl.	1998,	s.	11).	Det	vi	minns	från	vår	
barndom stämmer inte överens med verkligheten, men det har sina 
likheter. När vi återkommer till vår barndoms landskap så upplever 
vi det så som vi minns det från vår barndom, även om det inte riktigt 
stämmer överens med verkligheten.

Nordström framställer att barndomens landskap är viktig för oss där-
för att på den platsen känner vi oss hemma, vi får en känsla av iden-
titet och samhörighet. Ju äldre vi blir desto mer medvetna blir vi om 
oss själva och vår identitet, vi förstår att vi inte hör ihop med naturen 
på samma sätt som vi trodde när vi var barn. Vi utgår allt mindre efter 
naturen och våra egna erfarenheter, vår världsbild skapas istället via 
andra och det som är vetenskapligt.

Minnet hjälper oss att minnas de upplevelser vi hade som barn där vi 
kände samhörighet med omgivningen. Enligt Nordström visar det sig 
att	de	landskap	som	vuxna	finner	sig	tycka	om,	är	de	landskap	där	de	
ser	sig	själva	som	barn	och	där	de	verkligen	fick	vara	barn.	Nordström	
skriver att vi har kvar minnet av det landskap som vår barndom utspe-
lade sig i. Detta minne påverkar oss genom åren, vår egen identitet 
och frågorna om livets betydelse i förhållande till naturen och histo-
rien	(Olsson	m.fl.	1998,	s.15).
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2.1.7 HÄLSAN

Patrik Grahn redogör, i samband med en dagboksundersökning han 
gjort gällande människors användning av utomhusmiljön, hur vik-
tigt vårt barndomsminne är. Grahn slår fast i att de äldre har ett stort 
behov av utevistelse. Tydligen så hade personal vid sjukhus och äl-
dreomsorg märkt en stor skillnad mot hur de äldres hälsotillstånd var 
när de befann sig inomhus respektive utomhus. När de äldre befann 
sig utomhus blev deras tillstånd genast bättre, men när de kom in igen 
så blev det som vanligt igen. Varför det var såhär, trodde personalen 
berodde på de äldres minnen av sin uppväxt, då mycket av utemiljön 
påminner dem om det de hade en gång i tiden då de befann sig i en 
aktiv	ålder	(Olsson	m.fl.	1998,	s.94).	

Johan Ottosson, statskonsulent vid SLU (Sveriges Lantbruksuniver-
sitet), har också gjort en undersökning kring utemiljöns betydelse 
för hälsan. Anledningen till att Ottosson intresserade sig för naturens 
påverkan	var	för	att	han	1991	fick	en	hjärnskada	i	samband	med	en	
trafikolycka.	Han	märkte	under	sin	tid	på	sjukhus	hur	viktig	naturen	
var för honom och hans rehabilitering. Han kontaktade därför Patrik 
Grahn och med Grahns hjälp har han skrivit rapporten ”Utemiljöns 
betydelse för äldre med stort vårdbehov” (Ottosson och Grahn 1998).

Enligt Ottosson har det i årtusenden pratats om att människans hälsa 
påverkas	positivt	av	att	befinna	sig	i	naturområden.	Det	sägs	att	det	
är dagsljuset, luften och grönskan som innehåller välgörande egen-
skaper.	Exempelvis	finns	det	undersökningar	 som	visar	på	 att	 dag-
sljuset bidrar till en positiv verkan på bl.a. dygnsrytm och vitamin-
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Dagsljus och grönska har välgörande effekt

statusen	i	kroppen,	och	att	i	de	flesta	fall	är	utomhusluften	bättre	än	
inomhusluften,	trots	att	vi	befinner	oss	i	en	trafikbelastad	miljö.	De	
effekter av naturen som många forskare inriktar sig på är stressreduk-
tionen och förbättring av koncentrationsförmågan. När Ottosson 
beskriver stressreduktioner hänvisar han till bl.a. miljöpsykologen 
Roger Ulrich som säger att människan är en biologisk individ som är 
mer anpassad till att leva i naturen. Vi blir därmed lättare stressade då 
vi lever i ett samhälle som inte anses som en naturlig miljö för oss att 
leva	i.	Vi	har	en	möjlighet	till	att	reagera	reflexmässigt	i	den	naturliga	
miljön,	sådana	direkta	reflexer	är	exempelvis	reaktioner	på	mörker,	
höjder och spindlar. De miljöer som är speciellt hälsosamma för oss 
är öppna och ljusa naturområden, där träden helst ska stå glest, en viss 
skymtning av vatten får gärna uppträda och det ska helst vara 

någon form av skydd bakom oss, exempelvis en grupp med buskar. 
Dessa miljöer ger oss en känsla av trygghet och Ottosson påstår att 
de även ger oss ett budskap om att ”här kan vi överleva (fri sikt, nära 
till vatten, nära till tillflyktsorter)” (Ottosson och Grahn 1998, s.15). 
Ottosson skildrar sedan om de miljöer vi istället känner oss otrygga 
och stressade i. För oss är det en onaturlig miljö då vi måste använda 
oss utav det logiska tänkandet och då användandet av våra känslor 
kommer lite i skymundan. Dessa miljöer för med sig olika reaktioner 
på t ex vårt blodtryck, puls och hormonbalans. De miljöer som Ot-
tosson tar upp som onaturliga för oss är exempelvis bilkörning och 
krånglande datorer. När Ottosson skriver om naturens förbättring av 
koncentrationsförmågan refererar han till professorerna Kaplan, som 
båda är verksamma inom psykologi (Ottosson och Grahn 1998, s.12).

Enligt professorerna Kaplan (Kaplan & Kaplan 1989) så är det extra 
jobbigt för en person som är mentalt trött, att fokusera sig på något 
som	de	finner	ointressant.	Men	att	fokusera	sig	på	något	som	de	finner	
av intresse upplevs istället som ingen direkt utmaning. De påstår att 
människan har två typer av uppmärksamhet. Enligt professorerna Ka-
plan så kallar de den ena uppmärksamheten för ”involuntary atten-
tion”. Denna typ av uppmärksamhet är relaterat till sådant som inte 
kräver någon ansträngning alls, det kan vara exempelvis när vi up-
plever någonting som intressant eller spännande och vill då titta efter 
och ta reda på vad det är som pågår (Kaplan & Kaplan 1989, s.179). 
Ottosson har översatt detta till den ”spontana uppmärksamheten” och 
tar upp exempel som blixtrande ljus, plötsliga ljud och en blommas 
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färgprakt. Enligt honom är detta den uppmärksamhet som vi används 
av mest när vi är i naturen. Den andra uppmärksamheten kallar pro-
fessorerna Kaplan för “directed attention”. Den är istället relaterad 
till	sådant	som	vi	finner	ointressant	men	är	tvingade	till	att	göra.	Men	
det är ändå relaterat till något som vi själva har valt att göra (Kaplan 
& Kaplan 1989, s.179).  Denna uppmärksamhet har Ottosson översatt 
till den ”riktade koncentrationen” och tar här upp exempel som teo-
retisk inlärning och matematiska problem. Ottosson, med hänvisning 
till Kaplan & Kaplan, menar att den riktade koncentrationen har en 
begränsad kapacitet. Om människan använder sig för mycket utav 
den riktade koncentrationen kommer denne att överstiga en gräns där 
den inte klarar av mer information, människan får en s.k. ”informa-
tionskollaps”. För att motverka denna kollaps, bör människan vistas 
i sådan miljö där han eller hon använder sig till största del utav den 
spontana uppmärksamheten (Ottosson och Grahn 1998).

Spindlar och höjder är exempel på direkta reflexeer
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2.1.8 GRÖNSKA OCH RESURSBUDGETAR

Efter	 att	Grahn	 (Olsson	m.fl.	1998)	gick	 igenom	sina	 resultat	 ifrån	
sin dagboksundersökning sammanfattar han det slutgiltiga resultatet 
med att utemiljön påverkar betydelsefullt vår hälsa, utveckling och 
de val av syfte vi väljer att använda utemiljön till. Utemiljön väcker 
olika känslor i vårt inre och ”den […] skänker en betydelse som är 
viktig för identiteten”	(Olsson	m.fl.	1998,	s.96).	Grahn	tycker	därför	
det är viktigt att människan har nära till grönområden och att det är 
en varierande miljö.

I en enkätundersökning som Grahn var med och gjorde, var inriktnin-
garna på hur olika organisationer använder grönområden. Genom un-
dersökningen kom Grahn fram till att de organisationer som har egna 
grönområden	använder	parker	och	naturområden	mycket	flitigare	än	
de som inte har egna grönområden. Därav konstaterar Grahn att hur 
ofta vi besöker parker och naturområdet beror på hur pass nöjda vi är 
med vårt eget område. Svaret som han fann till att det låg till såhär, 
var att de vid organisationerna blir vana vid att vistas utomhus om 
de har tillgång till eget område och även att ”man på institutionerna 
märker att undervisning, lek, rehabilitering med mera utomhus ger 
något mera och annat än aktiviteterna inomhus”	(Olsson	m.fl.	1998,	
s.88).

Grahn	fick	ett	snarlikt	resultat	vid	en	annan	studie	där	han	var	med	
och undersökte människors vardagsliv. Grahn har därpå varit med och 
gjort en uppföljande undersökning där personer från olika organisa-
tioner har fått föra dagbok under ett år. Grahn tar upp ett exempel från 

två daghem som de jämförde i denna undersökning, de båda daghem-
men var snarlika i sin inomhusmiljö. Det som skiljde dem åt var att 
det ena daghemmet inriktade sig mer på utemiljön hos barnen medan 
det andra daghemmet inte gjorde det. Genom denna undersökning 
märkte de en stor skillnad i resultaten hos de båda daghemmen. På 
det	daghem	där	barnen	fick	vara	ute	mycket	hade	barnen	bättre	kon-
centrationsförmåga, bättre fysik och mindre insjukningar i jämförelse 
med det andra daghemmet. De märkte även en stor skillnad mellan 
barnens	lek	(Olsson	m.fl.	1998,	s.89).
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Grahn redovisar även utifrån dagböckerna en rangordning om vilka 
åldersgrupper som vistas ute i parker mest. De som vistades mest 
ute var barn upp till 12års ålder, sedan ungdomar i 13-20års ålder, 
därefter åldersgruppen 61-80år och de som vistades ute minst var 
vuxna. Han skriver även om skillnaden mellan hur ungdomar, vuxna 
och äldre använder parken. I undersökningen visade det sig att ung-
domar både trivdes i lugna och rofyllda platser samt platser där det 
var mycket folk. Sådana miljöer som de inte föredrog var de miljöer 
där de ”kände sig hotade och tvingade att behöva hävda sitt revir” 
(Olsson	m.fl.	1998,	s.92).	Ungdomar	hade	det	även	svårt	att	hantera	
sina känslor i mötet med natur- och kulturmiljöer. När det kom till de 
vuxna så tyckte Grahn att det verkade som närheten till grönområde 

med många kvaliteter var en viktig hälsofaktor, många av de vuxna 
ansåg sig må mycket bättre när de varit utomhus. De vuxna hade ett 
stort behov av att vistas ute och ville helst vara utomhus varje dag, 
gärna i en tyst och rofylld miljö. Grönområden ska inte vara tillg-
jorda, utan kännas naturliga med mycket grönska. Trängsel och skräp 
var något som de helst ville undvika. De viktigaste anledningarna till 
att vuxna vistades ute var för att ta en promenad, få frisk luft, se solen, 
känna vinden och uppleva grönskan. Men de tyckte att det lika gärna 
kunde	 räcka	med	 att	 befinna	 sig	 ute	 på	 en	 balkong	 eller	 endast	 ha	
grönområde som utsikt från sitt fönster. 

Promenad - en anledning till att vuxna vill vara utomhus Fin utsikt från sin balkong kan räcka för många
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De	saker	som	Grahn	tycker	är	viktiga	att	parkförvaltningar	m.fl.	tittar	
på för att kunna bedöma behovet av rekreationsområden är:

•	Vad	och	hur	mycket	är	individerna	beredda	att	satsa	för	att	få	
ett visst rekreationsutbud? De saker som en individ kan satsa 
är tid, pengar och fysisk ansträngning, dessa skiljer sig åt från 
individ till individ. Exempelvis kan vi då titta på hur mycket in-
vånarna är villiga att betala för att bo nära ett rekreationsområde 
och hur mycket av sin tid invånarna är beredda att ge för att nå 
ett rekreationsområde.
 
•	 Studera	 hur	 mycket	 behov	 det	 finns	 för	 olika	 former	 av	
rekreationsutbud genom att studera hur väl det utnyttjas.
 
•	Undersöka	hur	områdena	påverkar	invånarna	psykiskt	och	fy-
siskt, vilka fördelar det ger. Detta kan gälla både de som använ-
der områden direkt och de som använder dem indirekt. Grahn 
påpekar att detta kan vara svårt att undersöka, men trots det an-
ser han att det är det viktigaste att titta på. 

Som följd till detta antyder Grahn på att vi måste planera för tur-
ism och närrekreation då dessa spelar en viktig ekonomisk roll för 
samhället. För turismen spelar parkerna en betydelsefull roll just för 
att,	 påpekar	Grahn,	 i	 de	flesta	 svenska	 städer	 ser	 alla	hus	 i	 princip	
likadana ut och det är då parkerna som ger en stad dess identitet med 
sina skiftande miljöer. Och trots att exempelvis torgen kan se likadana 
ut från stad till stad, så skiljer de sig ändå åt genom att växterna inte 
är dem samma (Grahn 1986, s.16).
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Grahn nämner att vi ofta tar för givet att om något fattas i vår utemiljö, 
exempelvis på väg till arbetet eller hemma, så kommer vi att kom-
pensera detta på vår fritid. Men detta behöver inte gälla alla då vi 
har olika ”resursbudgetar” (Grahn 1986, s.18). En resursbudget ska, 
enligt Grahn, tillfredställa våra livsnödvändiga behov och våra behov 
av fritid. Den innehåller i sig sex stycken olika budgetar:

•	Kapitalbudgeten:	Det	är	vad	individen	äger,	dens	privata	ägode-
lar, exempelvis villa, båt, TV och golfutrustning. Detta styr friti-
den och är väsentligt för hur stor fritidsbudgeten blir.

•	Driftbudgeten:	Denna	är	relaterad	till	individens	inkomst	samt	
hur mycket fasta och rörliga utgifter individen har, exempelvis 
hyra, mat, resor, biobesök och amorteringar. De likvida tillgån-
garna som blir kvar bestämmer bl.a. hur mycket individen kan 
satsa på fritiden. 

•	Tidsbudgeten:	Det	är	den	tid	som	går	åt	till	arbete,	arbetsresor	
och hemarbete. Den tid som blir över efter dessa är den tid som 
går åt till fritiden.

•	 Fysiska	 kraftbudgeten:	Hur	 bra	 fysik	 och	 tillstånd	 individen	
har i allmänhet och hur mycket av sin fysik som individen an-
vänder sig utav på arbetet. Den kraft som personen i fråga sedan 
har går då åt till fritiden.

•	Psykiska	kraftbudgeten:	Dels	har	individen	ett	eget	psyke	från	
grund	och	botten,	dels	är	det	den	omgivning	individen	befinner	
sig i som påverkar. Exempelvis kan arbetet vara en sådan del 
som påverkar individen psykiskt, det kan vara psykiskt påfres-
tande, psykiskt tillfredställande eller psykiskt otillfredsställande.  
Detta resulterar till hur en person sedan känner sig när den har 
tid för fritidsaktiviteter och avgör då hur mycket tid och vad per-
sonen vill spendera sin tid på gällande fritiden.

•	Fritidsbudgeten:	Det	är	till	stor	del	fritidsbudgeten	som	avgör	
hur omfattande och dyrbar en persons fritid får bli. Det är de fem 
ovanstående elementen som påverkar hur detta ter sig. Exempel-
vis en person som har mycket tid för fritid behöver för det inte 
ha tillgång eller ork till olika fritidsaktiviteter. Medan en person 
med lite tid för fritid, kan kanske istället ha både tillgång och ork 
till olika fritidsaktiviteter. Grahn påpekar ”För att i möjligaste 
mån kunna ge folk rekreation måste rekreativa element finnas 
närvarande i vår utemiljö, vid arbetsplatsen, på väg till arbet-
splatsen, vid hemmet” (Grahn 1986, s.21).

TEORI
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Ulla	Jergeby,	filosofiedoktor	i	sociologi,	menar	också	att	det	finns	an-
dra värden än tid och arbete som styr vår vardag. Men att det har visat 
sig i studier att en väldigt liten del av vår tidsanvändning går till just 
fritidsaktiviteter utomhus. Jergeby antyder på att detta handlar också 
om prioriteringar. ”Dessa prioriteringar kan variera beroende på den 
aktuella livssituationen, årstiden och inte minst var i livets trappa vi 
befinner oss. Inom såväl som mellan åldersgrupper kan vi urskilja 
olika handlingsmönster” (Olsson	m.fl.	1998,	s.147).

Några exempel på kapitalbudget
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TEORI
2.2 MODELLER FÖR UTEMILJÖ 2.2.1 INTRODUKTION

Jag kommer här att presentera en modell som Patrik Grahn har bear-
betat fram för planering av grönska. Varför jag har valt just Grahn är 
för att han är en omtalad person när det kommer till grönska. Antagli-
gen	finns	det	fler	personer	som	har	bearbetat	fram	en	egen	modell	för	
planering av utemiljön, men efter min litteraturgranskning var Grahn 
den enda som jag hittade som hade arbetat fram en egen modell. 

Jag	kommer	slutligen	visa	upp	en	modell	som	jag	har	modifierat	fram	
med hjälp av den information jag har samlat ifrån Grahns modell. 
Modellen har fungerat som ett hjälpmedel för mig i den fallstudie 
som jag senare i studien kommer att presentera.

Anledningen till att jag valde att presentera Grahns modell är för att 
han är en stark förespråkare av grönskans betydelse. Det har därför 
varit intressant att se hur mycket som stämmer överens med det resul-
tat	jag	fått	fram	genom	min	modifierade	modell	och	de	resultat	jag	fått	
fram genom de intervjuer som jag kommer presentera i nästa kapitel.
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2.2.2 GRAHNS MODELL

Patrik Grahn är landskapsarkitekt, biolog samt professor vid SLU i 
Alnarp. Han har i många år forskat kring grönska och vilken betydelse 
den har för människan. När Grahn jobbade på stadsarkitektkontoret i 
Lund var en av arbetsuppgifterna att, i samarbete med parkförvaltnin-
gen och fritidsförvaltningen, arbeta fram en grönplan. Han märkte då 
att de inriktade sig mer på ekonomin, tjänstemännens attityder, varför 
en grönplan behövs och vad den ska omfatta. Han upplevde det som 
att det var viktigt att även belysa vad parken spelar för funktion och 
vilket behov människan har av parker. Detta inspirerade Grahn att 
skriva en uppsats, ”Grönplanering för människor” (1986). I uppsatsen 
behandlas behovet av parker utifrån kommunal och privat ekonomi 
samt utifrån människans psykiska och fysiska hälsa. Grahn gör olika 
analyser och kommer fram till en modell genom olika former av kon-
staterade behov som ska, enligt Grahn, kunna användas i ett grönpla-
nearbete eller i andra former av fysisk planering.

Grahns modeller (Grahn 1986, s.62 ff.) som han har arbetat fram vari-
erar lite från park till park. Han har lagt upp en modell för granns-
kapsparken, en för stadsdelsparken, en för stadsområdesparken och 
en för stadsskogen. För mitt arbete är det inte aktuellt att redovisa 
alla, då jag inte har analyserat någon speciell park, utan två stycken 
bostadsområden. Men jag gör en ungefärlig sammanställning på alla 
här nedanför med inriktning på stadsdelsparken, så att vi kan få en 
ungefärlig översikt och klarhet på hans modeller. Varför jag valde 
att inrikta mig på stadsdelsparken är för att de krav som ställs på den 
sortens park passade bäst till mitt syfte. Jag redovisar sedan en egen 
variant	som	är	baserad	på	Grahns	modeller	men	som	jag	har	modifi-
erat så att den skulle vara mer relevant för mitt syfte.
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BETYG 1
Med tvekan om funktionerna kan

uppfyllas

BETYG 2
Brister finnes

BETYG 3
Bra

Storlek 3 – 5 ha 5 – 7 ha > 7 ha

Avstånd 1 000 meter 800 meter 600 meter
Läge Perifert	eller	med	barriär	av	biltrafik	med	

> 300 b/Dh 50km/h
Relativt centralt eller med barriär av 
biltrafik	med	100	–	300	b/Dh	50	km/h

Centralt eller relativt centralt och med 
barriär	av	biltrafik	med	<	100	b/Dh	30	

km/h

Form Långsträckta ytor, dåligt sammanhållna Relativt väl sammanhållen. Djup över 20 
meter på de minsta ställena

Huvuddelen av parken i en kompakt yta

Topografi Mycket	flack	eller	så	bruten	att	den	ej	går	
att utnyttja i sin helhet för vissa grupper

Flack	topografi Omväxlande	topografi

Rum Huvudsakligen ett stort rum Dåligt avgränsade rum eller orationella 
rum i form eller storlek

Minst ett större rum och några mindre

Bollplan Finnes	ej	eller	är	<	1	000	m2 Bollplan i grus > 1 000m2 Bollplan i gräs > 1 000m2
Lekyta Lekplats	<	2	000m2	i	ett	rum.

Gunga, rutschkana, sandlåda
Lekplats > 2 000m2.

Flera rum. Gunga, rutschkana, sandlåda, 
klätterställningar, lektålig vegetation, 

kullar.

Lekplats > 3000m2
Lekredskapen är inplacerade i terrängen. 

Gungor, rutschkanor, sandlådor, klät-
terredskap, hus, linbanor etc. läggs ut så 
att de ingår som element i ett leklands-

kap tillsammans med träd, buskar, kullar, 
tunnlar, grottor, vallgravar m.m.

Vegetation 1 – 2 dominerande trädarter
1 – 2 dominerande buskarter

4 – 5 trädarter
4 – 5 buskarter

Ingen art tillåts dominera. Växtmaterialet 
är robust och lekvänligt nära lekplatsen. 
Någon art är städsegrön och några arter 

blommar.

Mångfald arter där tanken är att vegeta-
tionen skall vara varierad och intressant 

året om. Nära lekplatsen är växtma-
terialet robust och lekvänligt. Rosor, 
perenner	och	annueller	bör	finnas.

TEORI
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BETYG 1
Med tvekan om funktionerna kan

uppfyllas

BETYG 2
Brister finnes

BETYG 3
Bra

Vägar Parkvägarna är väl dränerade och så fasta 
att man kan ta sig fram med rullstol.

Parkvägarna är väl dränerade och så fasta 
att man kan ta sig fram med rullstol. Ge-
nomgående stråk är förlagda till parkens 
kanter eller utformade så att passerande 

ej stör de som vistas i parken.

Parkvägarna är väl dränerade och så fasta 
att man kan ta sig fram med rullstol. 

Lutningen på huvudvägarna överstiger 
inte 1:20. Kortare sträckor accepteras 
lutningen	1:12	om	viloplan	finnes	var	

sjätte meter. Belysningen längs vägarna 
är god. Genomgående stråk är förlagda 
till parkens kanter eller utformade så att 

passerande ej stör de som vistas i parken.
Buller > 55 dB(A) 45 dB(A) – 55 dB(A) 35 dB(A) – 45 dB(A)
Lä Vissa svårigheter att hitta lä i parken I	parken	finns	några	platser	med	ett	gott	

läskydd
Inga svårigheter att hitta lä i parken

Övrigt Toaletter	finnes,	cafeteria	finnes.	Vat-
tenspegel, statyer och fontäner ingår i 
utsmyckningen.	Utomhusscen	finnes

Toaletter	finnes,	liksom	dusch	och	om-
klädning

”För övrigt bör alla grannskapsparker ha ett rimligt antal sittplatser. Dessa skall 
finnas där man har utsikt över omgivningen eller där man kan sitta ostört.” (Grahn 
1986, s. 63-64)

”Har parken sex stycken ettor eller mera bör den omgående rustas upp. Ligger 
bristerna i storlek, avstånd, läge eller form bör dessa kvalitéer kompenseras med 
att gröna stråk ordnas till parken, genom trafikreglering t.ex. Formuläret avslutas 
med ett slutligt omdöme och förslag på vad som bör åtgärdas, samt vilken prioriter-
ing åtgärderna skall ha.” (Grahn 1986, s. 64)
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2.2.3 MIN MODIFIERADE MODELL

Jag	har	utefter	Grahns	modell	försökt	modifiera	en	modell	som	jag	
ansåg kunde passa bra till de områden jag skulle undersöka. Eftersom 
Grahns modell är inriktad mot parker och jag undersökte bostadsom-
råden, har det varit en utmaning att försöka anpassa den. Men den 
ska mer ses som ett hjälpmedel och en intressant aspekt för att dels 
undersöka Grahns teorier och dels undersöka de områden där de in-
tervjuade personerna befann sig i.

Då jag har tyckt att vissa punkter av Grahns modell kunde vara 
antingen lite oklara, svåra att analysera eller inte relevanta för mina 
områden, har jag valt att plocka bort några. Jag har även valt att ta 
bort betygssättningen på några punkter, då jag upplevde det som mer 
komplicerat att betygsätta just de aspekterna. I de punkter jag har 
tagit bort betygssättningen har jag istället gjort en allmän analys och  
beskrivning av själva punkten.
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BETYG 1

Med tvekan om funktionerna kan
uppfyllas

BETYG 2
Brister finnes

BETYG 3
Bra

Läge Perifert	eller	med	barriär	av	biltrafik	med	
> 300 b/Dh 50km/h

Relativt centralt eller med barriär av 
biltrafik	med	100	–	300	b/Dh	50	km/h

Centralt eller relativt centralt och med 
barriär	av	biltrafik	med	<	100	b/Dh	30	

km/h
Rum Huvudsakligen ett stort rum Dåligt avgränsade rum eller orationella 

rum i form eller storlek
Flera väl avgränsade rum

Minst ett större rum och några mindre

Bollplan Finns	ej	eller	är	<	1	000	m2 Bollplan i grus > 1 000m2 Bollplan i gräs > 1 000m2
Lekyta Ett rum. Gunga, rutschkana, sandlåda Flera rum. Gunga, rutschkana, sandlåda, 

klätterställningar, lektålig vegetation, 
kullar.

Gungor, rutschkanor, sandlådor, klät-
terredskap, hus, linbanor etc. läggs ut så 
att de ingår som element i ett leklands-

kap tillsammans med träd, buskar, kullar, 
tunnlar, grottor, vallgravar m.m.

Vegetaion 1 – 2 dominerande trädarter
1 – 2 dominerande buskarter

4 – 5 trädarter
4 – 5 buskarter

Ingen art tillåts dominera. Växtmaterialet 
är robust och lekvänligt nära lekplatsen. 
Någon art är städsegrön och några arter 

blommar.

Mångfald arter där tanken är att vegeta-
tionen skall vara varierad och intressant 
året om. Nära lekplatsen är växtmateri-

alet robust och lekvänligt.

Vägar Parkvägarna är väl dränerade och så fasta 
att man kan ta sig fram med exempelvis 

rullstol.

Parkvägarna är väl dränerade och så fasta 
att man kan ta sig fram med exempelvis 
rullstol. Genomgående stråk är förlagda 
till parkens kanter eller utformade så att 

passerande ej stör de som vistas i parken.

Parkvägarna är väl dränerade och så fasta 
att man kan ta sig fram med exempelvis 
rullstol. Ingen lutning på huvudvägarna 
som upplevs som ansträngande, på kor-
tare sträckor kan det accepteras men då 
måste	det	finnas	viloplan	var	sjätte	meter.	

Belysningen längs vägarna är god. Ge-
nomgående stråk är förlagda till parkens 
kanter eller utformade så att passerande 

ej stör de som vistas i parken.
Lä Vissa svårigheter att hitta lä I	parken	finns	några	platser	med	ett	gott	

läskydd
Inga svårigheter att hitta lä
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ALLMÄN BESKRIVNING OCH ANALYS AV OMRÅDET
Form Hur ser områdets form ut på karta och hur upplevs den i verkligheten? Är den fyrkantig, avlång etc…? Upplevs formen som negativ eller positiv? 

Varför?
Topografi Hur	ser	topografin	ut	i	området?	Vilken	är	den	genomgripande	topografin?	Är	det	flackt,	några	kullar	etc…?	Hur	upplevs	det?	Upplevs	det	som	bra	

eller dåligt? Varför?
Buller Hur bullrig är miljön? På vilket sätt? Är det störande? Något annat som kan uppmärksammas/antydas på?
Detaljer Finns det något speciellt som är värt att påpeka om detaljerna för området? Exempelvis någon speciell utsmyckning, damm, fontän, markbeläggning 

etc… Hur upplevs det? Positivt? Negativt? Varför? Saknas det något?
Bekvämligheter Finns det något speciellt som är värt att påpeka för områdets bekvämligheter? Exempelvis sittplatser, toalett etc… Hur är belysning? Hur upplevs det? 

Positivt? Negativt? Varför? Saknas det något?
Övrigt Finns det något annat som är värt att påpeka som inte har nämnts tidigare? Hur välvårdat är området? Finns det tillräckligt med papperskorgar? 

Service i området? Finns det någon underhållning i området? Exempelvis utomhusscen, skateboardbana etc… Hur upplevs det? Positivt? Negativt? 
Varför? Saknas det något?
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EMPIRI
3.1 FALLSTUDIE

”Vi kan inte observera känslor, tankar och avsikter. Vi kan inte ob-
servera handlingar som utförts för länge sedan. Vi kan inte obser-
vera situationer som ingen kunnat observera eller där ingen funnits 
närvarande. Vi kan inte observera hur människor skapat mening i 
världen och vilka innebörder det medfört för skeende i verkligheten 
– vi måste fråga människorna om dessa saker. Syftet med intervjuer 
är således att göra det möjligt för oss att inta en annan människas 
perspektiv.”(Merriam 1994, s.86)
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3.1.1 FALLSTUDIE: KRISTIANSTAD

Intervjuundersökningarna samt analyserna gjordes på två olika stäl-
len. Det första är ett bostadsområde som heter Odal och tillhör ett 
område i Kristianstad som heter Vilan. Det är allmänt känt i Kris-
tianstad att de som bor vid Vilan inte har tillgång till något direkt 
rekreationsområde.	Därför	finns	det	idag	planer	på	att	ett	närliggande	
gammalt soptippsområde, som inte längre är i bruk, istället ska an-
vändas till att bli ett rekreationsområde åt de som bor i närheten. Det 
andra området är också ett bostadsområde som heter Gamla Näsby 
och tillhör ett område i Kristianstad som heter Näsby. Det är, tvärte-
mot Vilan, ett område där de boende har tillgång till många och även 
stora	 rekreationsområden,	 bl.a.	 finns	 de	 två	 rekreationsområdena	
Näsbygård och Lingenäset i närheten.

Valet av områden har gjorts för att kunna jämföra vad invånarna har 
för åsikt angående just utemiljön när de bor i närheten av ett stort 
rekreationsområde och när de har brist på rekreationsområde. Hur 
stor roll spelar egentligen grönskan för oss? Kan det vara så att vi som 
planerare istället tar det för givet att alla blir nöjda och glada så fort 
vi planterar lite och tror att det ska lösa alla problem? Eller stämmer 
det att alla uppskattar grönskan så mycket att vår vardag blir mycket 
bättre så fort vi har tillgång till någon form av rekreationsområde?

Anledningen till att jag har valt att utföra både en intervjuunder-
sökning och analys är för att jag senare vill kunna jämföra resultaten 
från litteraturen, intervjuerna och analyserna med varandra. Finns det 
något samband mellan resultaten eller skiljer de sig åt?

3.1.2 MODELLANALYS

Analyserna	som	har	gjorts	i	detta	kapitel	är	baserade	på	min	modifi-
erade modell som jag presenterade i förgående kapitel. Jag kommer 
först redovisa mina analyser från Odal och Gamla Näsby. Efter det 
kommer jag redovisa ytterligare två analyser, dock har dessa genom-
förts av två andra personer. Jag har valt att låta två personer ifrån 
Kristianstad, som inte har någon yrkesmässig koppling till fysisk 
planering, göra denna analys då det kan vara intressant att se hur vi 
tolkar modellen och områdena. Kommer det skilja sig åt i resultaten 
vi får fram genom analyserna eller kommer det vara lika upplevelser? 
Efter att jag har redovisat analyserna kommer jag att avsluta med en 
diskussion.

3.1.2.1 MIN MODELLANALYS 

Varför jag väljer att göra en analys är för att jag vill få ett annat pers-
pektiv på områdena och få en upplevelse av hur det kan uppfattas när 
jag försöker granska det utefter en modell.

Mina analyser har gjorts vid två tillfällen, första gången var en tidig 
eftermiddag 9 maj 2010 och andra gången var en tidig kväll 6 augusti 
2010. Vid båda tillfällena var det mulet ute.

EMPIRI
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ODAL

9 maj var det lite folk ute på Odal och de få som 
var ute var upptagna med någonting, exempelvis på 
väg	någonstans	med	bilen,	fixade	med	tomten	eller	
huset, eller så var de på väg till jobbet. Det var blan-
dade åldersgrupper som var ute, men till största del 
var det ändå medelålders runt 40-50år.

6 augusti var det ännu mindre folk ute, de få som 
befann sig ute då verkade vara ute på en promenad.

Läge: Området ligger ganska centralt, ca 1,5km if-
rån centrum. Det ligger precis bredvid E22:an,  men 
det döljs med hjälp av trädrader och buskar. Mindre 
vägar	finns	längs	med	hela	området,	där	även	ett	vil-
laområde  har så pass små bilvägar att de upplevs 
mer	 som	 gångvägar.	 Det	 finns	 bra	 GC-stråk	 till	
området med signalreglerade korsningar och även 
en	bro	över	E22:an	finns.	Områdets	 läge	upplever	
jag som både positivt och negativt. Fördelen är att 
området ligger nära centrum och har låga väghas-
tigheter genom området. Nackdelen är att området 
omringas av vägar som är relativt tungt belastade, 
framförallt E22:an och att det ligger ett industriom-
rådet precis bredvid. 
Betyg: 2 © Lantmäteriet Gävle 2010
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Lekyta:	Lekplats	finns	på	några	innergårdar,	men	ingen	för	allmän-
heten. Utbudet av lekredskap på lekplatserna varierar, några har stort 
utbud	medan	vissa	har	mindre.	Den	lekplats	med	störst	utbud	finns	
inhängnad vid en skola.
Betyg: 2

EMPIRI

Rum:	Olika	rum	finns	på	själva	innergårdarna	bland	de	olika	villa-	
och lägenhetsområdena. Vissa av vägarna genom området har olika 
markbeläggningar som skapar rum. Byggnaderna runtomkring gör 
också	att	rum	skapas.	Men	de	ytor	som	finns	utanför	villa-	och	lägen-
hetsområdena, den mera offentliga miljön, har inga direkta rum, de 
består till största del av stora ytor.
Betyg: 2

Bollplan: Det	finns	en	stor	idrottsplats	precis	bredvid,	men	den	är	ej	
tillgänglig	för	allmänheten.	Det	finns	även	en	asfalterad	bollplan	vid	
en skola.
Betyg: 1

Bilväg genom ett bostadsområde som skapar rum med hjälp av omgivande 
bebyggelse och markbeläggning

© Lantmäteriet Gävle 2010
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Området är till största del flackt.

Vegetation:	Det	finns	olika	busk-	och	trädarter,	men	det	finns	de	arter	
som	det	finns	lite	mer	utav.	Jag	upplever	att	det	varierar	för	att	i	varje	
villa-	och	lägenhetsområde	finns	det	en	viss	art	där.
Betyg: 2

Vägar:	Det	finns	inga	jobbiga	lutningar	för	de	som	har	det	svårare	
att ta sig fram. Till största del är vägarna asfalterade så exempelvis en 
rullstolsburen person kan ta sig fram utan några större hinder. Men på 
vissa områden kan inte personer passera utan att störa andra. Belys-
ningen längs med området är relativt god.
Betyg: 3

Lä: Vissa	svårigheter	finns	med	att	hitta	läskydd	då	många	av	de	of-
fentliga	ytorna	är	stora	och	ganska	tomma	ytor.	Där	det	finns	bättre	
tillgång till lä är inne på innergårdarna.
Betyg: 2

TOTALT:
14/21p

Lekpark med stort utbud, men som är inhängnad
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Form: Som helhet är området ganska så fyrkantigt. Det har nästan 
ett slags rutnätmönster över sig. Jag upplever detta som positivt då 
det blir lättare att orientera sig i området och rutnätsmönster brukar 
uppmuntra till möten. 

Topografi: Till	största	del	är	området	mycket	flackt.	Den	största	lut-
ningen	finns	vid	Odalkyrkan.	Det	kan	upplevas	som	negativt	då	de	
stora	ytorna	där	det	inte	finns	någon	bebyggelse	eller	lummig	gröns-
ka,	kan	kännas	stora	och	ödsliga.	Men	det	positiva	är	att	det	inte	finns	
några svårigheter för rullstolsburna och äldre att ta sig fram.

Buller: Trots att området ligger bredvid två större vägar, varav den 
ena är motorväg, så upplever inte jag att det är någon vidare bull-

rig miljö. Området precis bredvid motorvägen kan upplevas som 
störande, då det kan vara svårt att höra varandra när man har en kon-
versation i närheten. Men när jag kom längre in i området eller befann 
mig	bland	själva	innergårdarna	så	hörde	jag	nästan	ingen	trafik	alls.

Detaljer: Det	finns	ingen	större	utsmyckning	vid	området.	Det	finns	
fina	 markbeläggningar	 i	 vissa	 områden	 och	 några	 innergårdar	 har	
dekorerats med planteringar.

Bekvämligheter: Bord	och	bänkar	finns	endast	inne	på	innergårdar-
na.	Det	finns	inte	någon	sittplats	för	allmänheten.

Den största lutningen som finns vid området.

EMPIRI
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Övrigt: Det	finns	en	pizzeria	i	området	och	de	boende	har	relativt	bra	
gångavstånd till ett närliggande affärsområde med bl.a. mataffären 
Willys.	Det	finns	en	skola,	ett	daghem	och	tre	kyrkor	vid	området.	

HELHETSSYN
Enligt min totala uppfattning, utefter min analys, är detta ett bra om-
råde	 att	 vara	 på.	Det	finns	 variationer	 här	 och	det	 har	 ett	 bra	 läge.	
Några	nackdelar	med	området	är	att	det	 inte	finns	några	direkta	of-
fentliga	rum	för	allmänheten	och	det	finns	dåligt	med	sittplatser.
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GAMLA NÄSBY

9 maj var det, liksom Odal, lite folk som var ute på Gamla Näsby, 
men	det	var	ändå	lite	fler	ute	i	jämförelse	med	Odal.	Det	var	många	
som	var	upptagna	eller	på	väg	till	något,	men	det	verkade	vara	fler	
än på Odal som var ute i syftet att just promenera. Åldern på de som 
var	ute	var	relativt	blandad,	men	det	var	huvudsakligen	fler	barn	och	
barnfamiljer som var ute.

6 augusti var det stor skillnad i antal folk som befann sig ute. Det var 
många	bilar	som	passerade	förbi	och	de	flesta	som	var	ute	verkade	gå	
på en promenad.

Läge: Området ligger relativt centralt, ca 1,8km ifrån centrum, med 
genomgående	trafik	längs	med	de	flesta	villa-	och	lägenhetsområde-
na.	Det	finns	bra	GC-stråk,	med	några	få	signalreglerade	korsningar.	
Fördelen är att det ligger nära centrum och nära till olika naturom-
råden.	Nackdelen	är	att	en	större	väg	finns	vid	området	med	ganska	
tung	trafik	och	att	det	ligger	ett	industriområdet	precis	bredvid.
Betyg: 2

Rum:	Det	finns	en	variation	av	olika	rum,	både	stora	och	mindre	ytor.	
Varför jag upplever det så kan möjligtvis ha att göra med den vari-
erande	topografin	och	växtligheten	som	finns	runtomkring.
Betyg: 3

© Lantmäteriet Gävle 2010
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Bollplan: Det	finns	utspridda	delar	i	området	där	möjlighet	finns	att	
spela olika bollsporter. Dessa platser har gräsyta.
Betyg: 3

Lekyta:	 Det	 finns	 lekplatser	 som	 både	 känns	 privata	 och	 till	 för	
allmänheten.	Lekplatser	finns	vid	olika	delar	av	området	och	därför	
varierar	de	också	med	möjligheter.	Det	finns	de	med	mycket	variation	
och de med mindre.
Betyg: 2

Vegetation:	Det	finns	en	stor	variation	utav	busk-	och	trädarter.	Men	
här	finns	också	de	arter	 som	det	finns	mer	utav	 i	vissa	 fall.	Anled-
ningen	till	att	det	kan	variera	så	pass,	kan	vara	för	att	det	finns	olika	
villa-	och	lägenhetsområden.	Dock	upplever	jag	att	det	finns	en	viss	
variation även vid de offentliga delarna.
Betyg: 2

Vägar: Vägarna är till största del asfalterade, några enstaka är gru-
sade.	Trots	 att	 området	 varierar	 emellanåt	 i	 topografin	 så	finns	 det	
ingenstans där en väg upplevs som jobbig att ta sig fram på. Någon 
direkt	lutning		kunde	jag	inte	finna.	Vissa	delar	kunde	jag	passera	utan	
att	det	kändes	som	jag	störde	medan	vissa	delar	fick	jag	känslan	av	att	
jag störde. Belysningen är relativt god längs med området, men det 
fanns vissa delar som hade kunnat lysas upp bättre.
Betyg: 2

Lä:	Några	ställen	för	läskydd	kunde	jag	inte	finna,	förutom	i	något	
enstaka lägenhets- och villaområde.
Betyg: 1

TOTALT:
15/21p

Området har både kullar... ...och flack yta.
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Varierade lekplatser finns.

Form: Formen på området är svår att avgöra, men den har en ganska 
avlång form med några tendenser till fyrkantighet. Jag tycker att man 
kan ana ett visst rutnätsmönster. Det är inte lika lätt att orientera sig 
som i Odal.

Topografi: Det	finns	 en	 varierande	 topografi	genom	hela	 området,	
men	till	största	del	är	den	relativt	flack.

Buller: Jag upplevde inte som att området var vidare bullrigt, det 
fanns vägar längst med de olika lägenhets- och villaområdena men 
ingen större väg som störde.

Detaljer: Runtomkring	området	finns	det	en	hel	del	utsmyckningar.	
Det	mesta	är	lummig	grönska,	men	det	finns	dammar	och	planteringar	
vid	vissa	områden.	Variation	av	markbeläggningen	finns	det	mindre	
utav.

Bekvämligheter: Det	 finns	 sittplatser	 utplacerade	 lite	 här	 och	 var	
längs med området, en av anledningarna till detta kan vara just för att 
det	finns	så	pass	många	rekreationsområden	i	anslutning.

Övrigt: Området har väldigt nära till två mindre affärsområde där 
bl.a.	mataffären	Ica	Kvantum	finns.	Det	finns	ett	daghem	och	en	kyr-
ka	i	området.	Även	Kristianstad	Högskola	finns	där,	 likaså	ett	 låg-,	
mellan- och högstadium.

© Lantmäteriet Gävle 2010
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HELHETSSYN
Min slutgiltiga uppfattning av området är att det har ett relativt bra 
läge	och	det	finns	rikligt	med	variation.	Här	finns	både	offentliga	och	
privata rum.

3.1.2.2 ANDRA MODELLANALYSER

Jag lät två personer ifrån Kristianstad vara delaktiga i min modi-
fierade	modell.	De	har	yrkesmässigt	ingen	koppling	relaterat	till	
fysisk planering. Jag har introducerat dem för ämnet men lät dem 
själva tolka modellen på sitt egna sätt. De valde att göra modella-
nalysen tillsammans på de båda bostadsområdena. Detta för att de 
ansåg det vara enklare att kunna diskutera de olika punkterna och 
tillsammans komma fram till antingen gemensamma eller olika svar.

Jag ville helst att de skulle förklara varför de valde de betyg som 
de gjorde på de olika punkterna, men efter dem hade gått de båda 
rundorna ansåg de att det var för svårt att förklara varför. De tyckte 
att svaren redan fanns i själva beskrivningarna på de olika betygs-
punkterna. Sammanställningen av analyserna redovisar jag som en 
gemensam för de båda personerna då de var överens på alla punkter 
på både Odal och Gamla Näsby.

Personerna gjorde modellanalyserna en tidig kväll 4 augusti 2010. 
Det	var	fint	väder,	men	lite	molnigt.	De	fick	varsitt	häfte	med	model-
len, karta och utrymme för att skriva ner sina funderingar och analy-
ser.

Det finns gott om sittplatser genom området



54

Form: De upplever att bostadsområdets form är fyrkantigt, både på 
karta	och	i	verkligheten.	De	skriver	att	där	inte	finns	någon	naturnära	
känsla	och	att	det	nästan	bara	finns	asfalt.	De	får	en	negativ	formup-
plevelse och en känsla av instängdhet.

Topografi:	I	helhet	tycker	de	att	området	är	väldigt	flackt.	De	anser	
att	topografin	upplevs	som	dålig	då	de	får	en	känsla	av	att	det	är	för	
mycket hus på ett litet område. De skriver att det saknas grönområde.

Buller:	De	påpekar	att	det	finns	en	stor	industri	i	närheten	med	lukt-
problem och att bostadsområdet omringas av motorväg och genom-
fartsleder.

Detaljer:	De	skriver	att	där	finns	privata	gemensamma	områden	med	
viss utsmyckning och grönyta men att där saknas allmänna utsmyck-
ningar och grönområden.

Bekvämligheter:	De	nämner	att	där	finns	gatubelysning,	asfalterade	
gång- och cykelvägar längs med genomfartslederna. De skriver även 
att bilkörning tillåts i området men att det inte ger möjlighet till någon 
”buskörning”.

ODAL
 
Läge:
Betyg: 2

Rum:
Betyg: 2

Bollplan:
Betyg: 3

Lekyta:
Betyg: 1

Vegetation:
Betyg: 1

Vägar:
Betyg: 1

Lä:
Betyg: 1

TOTALT:
11/21p

Övrigt: De	 skriver	 att	 det	 finns	 skola,	 kyrka,	 dagis,	 vårdcentral,	
närhet	 till	 ett	 stort	 handelsområde	 och	 att	 det	 finns	 en	 fotbollsplan	
som används av damallsvenskan. De påpekar också att halva området 
består av gammal bebyggelse med både villor och lägenheter medans 
den andra halvan består av nyare bebyggelse i form av radhus.

HELHETSSYN:
Efter sin runda berättade dem att de upplevde bostadsområdet som 
mycket tråkigt. De kunde tycka att några av de nybyggda områdena 
verkade trevliga, men då dessa områden var privata ville de inte gå 
in och störa. De tyckte där var bristfälligt med offentliga ytor som de 
kunde uppleva som trevliga att vistas på. De påpekade att där fanns 
mycket stora parkeringsplatser, men att de tycker det är bra med en 
någorlunda närhet till Vattenriket och Tivoliparken.

Ett av de privata områdena

EMPIRI
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Form: De skriver att de upplever formen som fyrkantig både på karta 
och i verkligheten. De tycker att formen känns positiv och påpekar att 
tillgängligheten till parker och vildvuxen natur känns lättare än om 
formen hade varit exempelvis avlång.

Topografi:	Topografin	upplever	de	som	positiv,	de	förklarar	att	an-
ledningen	 till	det	är	 för	att	 topografin	är	flack	med	villor	och	stora	
grönområden.

Buller: De tycker inte att området upplevs som bullrig. De skriver att 
det i sådana fall är den stora vägen (Snapphanevägen) som de upplev-
er	som	bullrig.	Men	de	påpekar	att	eftersom	där	inte	finns	någon	stor	
bebyggelse	i	närheten	och	trafiken	inte	är	särskilt	tung	så	upplever	de	
inte vägen som jättestörig.

Detaljer:	De	nämner	att	där	finns	en	damm	med	stenpartier,	detta	up-
plever	de	som	positivt	och	rogivande.	De	skriver	också	att	där	finns	
ett par stora grönytor, exempelvis fotbollsplaner i gräs för de boende. 
De	nämner	också	att	där	finns	boulebanor.

Bekvämligheter:	De	 tycker	 att	 där	finns	bra	med	belysning	på	 ett	
övervägande antal gångstigar och vägar. De nämner också att där 
finns	bra	med	bänkar.	Det	som	de	kan	uppleva	som	negativ	är	att	det	
finns	alldeles	för	få	offentliga	toaletter.	

Övrigt:	De	skriver	att	det	inte	finns	någon	underhållning	i	området,	
men	att	det	finns	närhet	till	en	”stor fin bowlinghall” och äventyrsgolf 
som är beläget utomhus. De påpekar också att det är nära till bank, 
pizzerior,	affärer,	kyrka,	utomhusbassäng,	 skolor,	dagis,	 fritidshem,	
bibliotek, apotek, bensinmack, frisörer, massage m.m. De skriver att 
det	finns	mestadels	villor	och	radhus	i	området,	men	att	några	få	lä-
genhetsområden	också	finns.

HELHETSSYN:
Efteråt berättade de att de uppskattade bostadsområdet. De beskrev 
olika ställen där bl.a. utsmyckningar och fontäner fanns. De nämnde 
också att de gillade närheten till Lingenäset och Vattenriket. De påpe-
kade att de uppskattade att det fanns en hel del grönska runtomkring.

GAMLA NÄSBY

Läge:
Betyg: 3

Rum:
Betyg: 3

Bollplan:
Betyg: 3

Lekyta:
Betyg: 2

Vegetation:
Betyg: 3

Vägar:
Betyg: 3

Lä:
Betyg: 2

TOTALT:
19/21p

En damm med stenpartier
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3.1.3 INTERVJUER 

Mina intervjuer skedde på båda områdena söndagen 9 maj 2010, en 
tidig eftermiddag. Det var inte jättekallt ute men vädret var mulet och 
efter ett tag utomhus fanns det tendenser till att börja frysa. Jag har 
inte ställt likadana frågor till alla, utan frågor har ställts beroende på 
hur	själva	intervjun	har	gått.	Därför	finns	det	några	frågor	som	alla	
inte har svarat på. Mina frågor har också varit ställda på ett ungefär, 
så ibland kan jag ha formulerat de lite annorlunda. Jag kommer att här 
redovisa, i en tabell, en sammanställning på alla de svar som jag har 
tagit emot. Jag har försökt att få en ordentlig översikt på alla svaren 
och kommer, för en förhoppningsvis enklare granskning, redovisa de 
övergripande svaren för respektive område och redovisa de svar som 
jag har upplevt som avvikande mot de övriga svaren för respektive 
område.

På den sista frågan i tabellen “Vilken av dessa miljöer tilltalar dig 
mest och varför?” visade jag bilder på fyra olika miljöer inför mina 
respondenter. Jag försökte hitta bilder som hade varierande utemiljöer 
men som ändå var presterade på ett så tilltalande sätt som möjligt. 
Anledningen till att jag ville ha bilder med varierande miljö var för 
att jag tyckte det var intressant att se om alla tilltalades av likadana 
miljöer eller om det skiljde sig åt från person till person. Jag ville 
också försöka se om grönskan egentligen har så stor betydelse i våra 
val	av	miljöer,	som	de	flesta	av	mina	valda	författare	har	påstått,	eller	
om vi kan tycka att en bild ser tilltalande ut utan grönska.

Bilderna på de olika miljöerna finns bifogade på s. 83.

INTERVJUPERSONER

ODAL
Kvinna 20+ (svensk)
Man 25+ (svensk) 
Man 30+ (svensk)
Man 60+ (svensk)
Kvinna 70+ (svensk)

GAMLA NÄSBY
Man 20+ (svensk)
Kvinna 25+ (utländsk)
Kvinna 50+ A (svensk)
Kvinna 50+ B (svensk)
Man 50+ (svensk) 
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ÖVERGRIPANDE SVAR AVVIKANDE SVAR
ODAL GAMLA NÄSBY ODAL GAMLA NÄSBY

Hur ofta går du ut på ett unge-
fär? Per vecka/dag/månad…?

De	flesta	säger	att	de	går	ut	
minst en gång varje dag.

Svaren är varierande med allt 
från varje dag till en gång i 
veckan.

Man 60+ (svensk) nämner inte 
något om hur ofta han går ut, 
utan säger att han går ut efter 
behov, vilket han dock påpekar 
kan bli många gånger.

Inget svar är avvikande

Vad är den vanligaste orsaken 
till att du är utomhus?

Motion och frisk luft är de van-
ligaste	orsakerna	hos	de	flesta.

Motion är den vanligaste or-
saken	hos	de	flesta.

Man 60+ (svensk) påpekar även 
att han går ut för olika ärenden. 
Man 30+ (svensk) nämner även 
att åka till jobbet är en anled-
ning till att han går ut.

Kvinna 25+ (utländsk) säger 
”Att jag ska handla!”

Hur bor du idag? Bor du ex-
empelvis i villa eller lägenhet 
idag?

Majoriteten bor i lägenhet. Majoriteten bor i villa. Kvinna 70+ (svensk) bor i villa . Kvinna 25+ (utländsk) bor i 
lägenhet.

Har du egen trädgård, in-
nergård, balkong…? Hur är 
dessa ”rekreationsområden”? 
Bra? Stor? Liten? Vad an-
vänds den till och används den 
mycket/lite? Varför? Är du 
nöjd med ditt område?

De huvudsakliga svaren var 
missnöjdhet av sitt bostadsom-
råde. De tycker att det är mycket 
asfalt. Någon  klagar på utsikten 
mot motorvägen och någon 
kommer även med förslag på 
saker som hade gjort området 
bättre .

Alla är nöjda med sin trädgård 
alternativt	balkong.	De	flesta	
använder sin uteplats för att sitta 
ute och exempelvis sola.

Man 60+ (svensk) säger att det 
finns	mycket	grönska	i	området	
och är nöjd med det även om 
han inte har egen trädgård. Han 
nämner att de har tillgång till 
parkering och tycker att det är 
viktigt. Kvinna 70+ (svensk) har 
egen trädgård och är nöjd med 
den ”Jag använder den mycket! 
Jag tycker om att jag kan vara 
frisk och kry och röra på mig!”

Kvinna 25+ (utländsk) är den 
enda som nämner något om 
människorna runtomkring ”Jag 
är nöjd med miljön runtomkring. 
Det är ett familjeområde med 
blandade kulturer, både sven-
skar som invandrare. Det är 
trevligt.”

Hur transporterar du dig för 
att komma till de områden 
du vill promenera i? Spelar 
avståndet någon roll för dig 
när du ska ut?

Alla tillfrågade säger att avstån-
det spelar roll.

Överlag tycker alla att avståndet 
spelar	roll.	De	flesta	vill	ha	gån-
gavstånd men några säger att det 
kan vara avgörande beroende på 
ärendet. Även hur de transport-
erar sig beror på ärendet och 
vädret.

Dock påpekar Man 30+ (svensk) 
att om det hade funnits någon 
bra löparstig precis utanför hade 
han sprungit varje dag.

Man 50+ (svensk): ”Avstånd 
spelar absolut ingen roll! Jag 
kan ju ta bilen.”

EMPIRI
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ÖVERGRIPANDE SVAR AVVIKANDE SVAR
ODAL GAMLA NÄSBY ODAL GAMLA NÄSBY

Vad anser du om att den 
gamla soptippen vid Willys 
ska bli ett rekreationsområde? 
Tror du att du kommer ha 
användning av det? (Gäller 
endast Odal)

Alla tillfrågade är positiva till 
idéen och tror att de kommer 
använda den.

Ingen på Gamla Näsby behövde 
svara på denna fråga.

Inget svar är avvikande. Ingen på Gamla Näsby behövde 
svara på denna fråga.

Vad är för dig en bra 
utemiljö? Har du något ide-
alområde som du tänker på? 
Varför?

Alla nämner att mycket grönska, 
blommor och närhet till vatten 
är viktigt.

Alla nämner naturen med sin 
växtlighet och sitt vatten. Någon 
nämner även djuren. Man 50+  
(svensk) säger ”Det ska vara 
mycket miljö! Men det ska inte 
finnas något grus eller sten. Mitt 
närområde är ett fint ”ideal”. 
Jag har bott på Näsby i 32 år 
och har inte lagt märke till den 
fina miljön förrän de senaste tio 
åren. Jag tycker om friheten!”

Man 25+ (svensk) och Man 
30+ (svensk) nämner även att 
mycket folk är viktigt. Man 25+ 
(svensk) påpekar också att det 
gärna får vara färgglatt.

Kvinna 50+ A (svensk) tycker 
även det är viktigt med mycket 
sittplatser och närhet till toalett. 
Kvinna 25+ (utländsk) säger 
”Massa människor runtomkring. 
Det ska vara stillsamt men ändå 
rörelse, exempelvis barn som är 
ute och leker. Där ska inte finnas 
någon kriminalitet, det ska vara 
tryggt att bo där – den ”fina 
bilden’ av att allt är ljust och 
fint. Att människor i alla åldrar 
kan vara ute utan att känna sig 
hotade.”

Vad är för dig en dålig 
utemiljö? Varför? Du kanske 
har något särskilt område du 
tänker på?

Överlag tycker de tillfrågade 
personerna att asfalt, betong 
och	mycket	trafik	är	dåliga	
utemiljöer. De tycker också 
att byggnaderna och färgvalen 
avgör om ett område känns trist 
eller inte. Kvinna 20+ (svensk) 
nämner sitt bostadsområde som 
ett exempel på dålig miljö.

Alla nämner att mycket vägar, 
trafik,	avgaser	och	buller	är	då-
liga utemiljöer. Man 20+ säger 
”En miljö som är ’New York-
aktig’ med mycket trafik. Det 
ger en bild av att det inte finns 
någon frisk luft och blir därför 
en dålig miljö.”

Man 60+ (svensk) är den enda 
som inte kan komma på någon 
dålig miljö.

Kvinna 50+ A (svensk) tycker 
heller inte om när folk har 
hundar med sig. Kvinna 25+ 
(utländsk) säger ”Där det finns 
massa gäng som tror att de kan 
kontrollera över vanliga män-
niskor[…] Fulla människor vill 
jag också undvika… och ställen 
som brinner…”

Vad är det för känsla som du 
söker efter när du vistas utom-
hus? Vad är det som du vill få 
ut/uppnå när du vistas ute?

För hälsans skull är majoriteten 
av svaren.

De	flesta	svarar	att	hälsan	är	en	
stor anledning.

Inget svar är avvikande. Inget svar är avvikande.
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ÖVERGRIPANDE SVAR AVVIKANDE SVAR
ODAL GAMLA NÄSBY ODAL GAMLA NÄSBY

Har vädret någon betydelse 
för din utevistelse?

Nästan alla svarar att vädret har 
stor betydelse. Värme och sol 
lockar	ut	de	flesta.

De	flesta	tycker	att	vädret	spelar	
stor roll. Regn och kyla gör att 
de	flesta	väljer	att	stanna	inne.

Kvinna 70+ (svensk) svarar 
”Vädret spelar ingen roll, bara 
jag får gå ut en timme! Det finns 
kläder för alla väder!”

Kvinna 25+ (utländsk) och 
Kvinna 50+ B (svensk) tycker 
inte att vädret är avgörande om 
de ska gå ute eller inte, så länge 
de har rätt kläder.

Om du får tänka tillbaka till 
din barndom, minns du något 
särskilt minne från en utom-
husmiljö? 

Det är oftast vatten och lek som 
är relaterat till deras minnen.
Citat finns på nästa sida

Parker, vatten, lek och tivoli är 
några saker som nämns.
Citat finns på nästa sida

Man 30+ (svensk) och Man 60+ 
(svensk) kan inte komma på 
något särskilt barndomsminne.

Inget svar är avvikande .

Varför tror du att du minns 
just de barndomsminnena så 
väl/att de betyder något för 
dig idag?

Majoriteten trodde att det hade 
att göra med att de lekte och 
träffade sina vänner.

De	flesta	trodde	att	det	var	för	
att de lekte och hade roligt.

Inget svar är avvikande. Kvinna 25+ (utländsk) tror att 
det beror på att det var så skönt 
väder då, medan Kvinna 50+ 
(svensk) påpekar att hon inte 
tror att det har med frisk luft att 
göra.

Tror du att dina minnen från 
barndomen spelar roll för den 
miljö du väljer idag? Betyder 
en sådan miljö extra mycket 
för dig idag?

Alla tillfrågade tror att deras 
barndomsminnen spelar roll. 
Man 25+ (svensk) säger ”[…]
Sedan var jag ju mycket på 
skolgården, och det kanske är 
just därför som jag jobbar som 
lärare idag!”

Nästan alla tillfrågade tror att 
deras minnen från barndomen 
mer eller mindre spelar roll för 
deras val idag.

Inget svar är avvikande. Kvinna 50+ A (svensk) tror 
inte att det spelar någon roll för 
hennes val idag ”När man var 
liten tog man utemiljön som en 
självklarhet och tänkte inte så 
mycket på det.”

Vilken av dessa miljöer tillta-
lar dig mest och varför?
(bilderna finns bifogade på 
s.83)

Majoriteten tycker att B tilltalar 
dem mest. Anledning är till 
största delen vattnet, bilden ger 
ett rogivande intryck.

De	flesta	upplever	att	B	tilltalar	
dem mest. Många blir påminda 
om olika årstider och tycker 
att vattnet och alla färgerna ger 
ett fridfullt intryckt. Man 20+ 
(svensk) säger ”Det är en riktig 
vårbild. Ett promenadstråk där 
man kan gå och filosofera. Där 
verkar lugnt och fint.”

Man 30+ (svensk) tycker att A 
tilltalar honom mest ”Det ser så 
härligt ut, man vill bara lägga 
sig i det höga gräset och bara 
vara! Man blir avslappnad. 
Det är fint med det gröna och 
blommorna. Jag skulle kunna 
tänka mig sitta där med en kopp 
kaffe… eller en portabel grill!”

Kvinna 50+ A (svensk) funderar 
mellan A och D men bestämmer 
sig slutligen för A ”A ger ett 
fridfullt intryck, den är stämn-
ingsfull och behaglig. Den ger 
ett lugn. D är däremot stilrent 
och vackert. Jag blir nyfiken och 
vill se vad det är.”

EMPIRI
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Om du får tänka tillbaka till din barndom, minns du något särskilt minne från en utomhusmiljö?
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EMPIRI
3.1.4 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUERNA: 

Hur ofta folk var ute och gick verkade inte skilja så mycket från om-
rådena,	för	de	flesta	var	det	några	gånger	i	veckan.

Som helhet upplevde jag det som att personer med lägenhet oftare var 
missnöjda med sin närmiljö, medan de som bodde i villa kändes nöjda 
i	allmänhet.	De	flesta	på	Odal	var	missnöjda	med	sin	utemiljö,	men	
de	bodde	huvudsakligen	i	lägenhet.	Medan	de	flesta	på	Gamla	Näsby	
var relativt nöjda med sin utemiljö. De på Gamla Näsby bodde, till 
skillnad mot Odal, huvudsakligen i villa.

Anledningen	till	att	de	flesta	var	utomhus	var	p.g.a.	att	få	sin	motion,	
att de helt enkelt ville må bättre.

Avstånd och hur de transporterade sig för att komma till det område 
de ville till skiljde sig lite åt från person till person. En skillnad jag 
märkte var att männen gärna tar bilen om de ska någonstans medan 
kvinnorna gärna vill ha gångavstånd.

Bra	och	dåliga	miljöer	verkade	som	de	flesta	var	ganska	så	överens	
med. En bra miljö skulle vara lugn och fridfull, gärna grönska och 
vatten i närheten. En dålig miljö var de som upplevdes ha mycket 
oljud	och	dålig	luft,	exempelvis	centrum	med	för	mycket	trafik.

När det kom till ombyggnaden av den gamla soptippen så verkade det 
inte som att någon var vidare berörd av den. Men de var i alla fall mer 
positivt inriktade än negativa mot idén.

Nästan alla kunde komma på ett speciellt barndomsminne att berätta 
om, förutom Man 30+ (Odal - svensk) och Man 60+ (Odal - svensk). 
Dock påpekade Man 60+ (Odal - svensk) om att det var mycket bättre 
förr. Han började sedan prata om något som jag tror var minne från 
förr, men tyvärr kunde jag inte få något riktigt sammanhang i det han 
berättade. I allmänhet minns alla bara positiva minnen och att de är if-
rån då de lekte och hade roligt. Detta var även den vanligaste orsaken 
till att de mindes det såväl. Att dessa minnen skulle vara avgörande 
för ens val av miljö idag, fanns det många skiljda åsikter. Men överlag 
trodde	de	flesta	att	det	var	avgörande.

När	jag	visade	bilderna	på	de	olika	miljöerna	så	var	de	flesta	väldigt	
överens. B var den bild som i princip alla nämnde, de var även till 
stor del överens om anledningen till att den tilltalade dem. Det var 
för att det fanns varierande färger och att det var nära till vatten. Vat-
ten var även en miljö som huvudsakligen alla nämnde att det gav ett 
lugnande intryck. Kvinna 50+ A (Gamla Näsby - svensk) och Man 
30+ (Odal - svensk) var de som skiljde sig ur mängden och ansåg att 
A gav ett fridfullt intryck.
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3.2 DISKUSSION 3.2.1 INLEDNING

Min studie är baserad på resultat från en kvalitativ intervjuunder-
sökning där totalt tio personer från två olika bostadsområden har fått 
svara på frågor kring utemiljön. Jag har även försökt bearbeta fram 
en modell som jag sedan har analyserat de två bostadsområdena med, 
syftet med modellen var att jag ville få fram en allmän bild utav om-
rådena och deras kvalitet. Jag har också gått igenom litteratur omkring 
ämnet utemiljö. Därför har jag diskuterat kring litteraturen, modellen 
samt intervjuerna och även jämfört dessa med varandra. Jag har också 
diskuterat vad som har gått bra och mindre bra under arbetsprocessen.
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EMPIRI
3.2.2 DISKUSSION

Min genomgripande åsikt av den litteratur jag har använt mig utav är 
att det var svårt att hitta litteratur som tog upp mitt ämne. Det har bliv-
it att Patrik Grahns litteratur är den som jag har använt mig mest utav 
genom	arbetet.	Detta	är	för	att	de	flesta	av	skribenterna	hänvisade	till	
honom och den litteratur som Grahn själv hänvisade till var utländsk 
och därmed svår att få tag på. Likaså var det när mina andra referenser 
hänvisade till andra författare, oftast var de utländska och svåra att 
få tag på. Det fanns några få utländska på internet som jag kunde få 
tillgång till men oftast var min användning då mycket begränsad.

Ett annat problem med min litteratur är att den är ganska gammal. De 
flesta	av	böckerna	har	skrivits	på	90-talet,	vilket	kan	innebära	att	vissa	
av böckerna kan vara irrelevanta och inaktuella i dagens läge. Men 
som jag tidigare skrev så har jag märkt att det inte fanns så mycket 
litteratur rörande mitt ämne.
 
Boverket skriver om hur viktig grönskan är för vår hälsa, livskvalitet 
och vardagsfritid och betonar vikten av att en stad måste vara byg-
gd på ekologiska principer för att få en livskraftig och uthållig stad 
(Boverket 1994:12). Louise Nyström påpekar att det är andra saker 
än bara miljön som ger förutsättningar för människans hälsa och lyc-
ka. Hon skriver att det t.ex. är de människor som bor i ett område 
som avgör om en miljö upplevs trivsam eller otrivsam (Nyström och 
Håkansson 1999). När jag ställde frågorna ”Vad är för dig en bra 
utemiljö?” respektive ”Vad är för dig en dålig utemiljö?” var det en 
person som betonade människornas roll. Det var Kvinna 25+ (Gamla 

Näsby – utländsk), hon nämnde människorna vid båda tillfällena. En 
bra miljö för henne var bl.a. när det fanns mycket folk ute, när det 
var en trygg miljö så att alla kunde vara ute. Medan en dålig miljö 
för henne var bl.a. när det fanns mycket kriminalitet, olika gäng och 
fulla människor. Det var även på frågan ”Är du nöjd med ditt om-
råde?” som hon var den enda som påpekade vikten av människorna 
i sitt bostadsområde. En annan intressant aspekt att se här är att hon 
också var den enda med utländskt påbrå utav mina respondenter. Hur 
vi	 ser	 på	 utemiljön	 antyder	Maria	Nordström	 (Olsson	m.fl.	 1998),	
Kevin	Lynch	 (1977)	 och	Karla	Werner	 (Olsson	m.fl.	 1998)	 att	 det	
skiljer sig åt mellan våra kulturer. Nordström menar att vi lär oss att 
värdera naturen olika. Hon refererar till en undersökning hon gjort 
gällande franska och svenska barn. Genom undersökningen märkte 
hon att svenska barn var mer engagerade i att berätta om naturen 
medan franska barn var mer engagerade i att berätta om människorna 
runtomkring. Genom min intervju tycker jag att vi kan se ett visst 
mönster, även om Nordströms undersökning gällde barn och jag hade 
intervjuat en vuxen kvinna. En annan sak som är värd att poängtera är 
att jag inte har intervjuat allt för mycket människor, och jag har endast 
en person med utländsk bakgrund. Bara för att denna person stämmer 
in på faktadelen behöver detta inte stämma överens med alla som har 
utländskt påbrå.

Lynch	(1977),	Werner	(Olsson	m.fl.	1998),	Boverket	(1994:12)	och	
Nordström	(Olsson	m.fl.	1998)	påpekar	alla	att	vi	är	olika	som	indi-
vider. Boverket skriver bl.a. att ”Människor har olika önskemål 
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och behov av stadens parker och natur i olika situationer och i olika 
skeden i livet” (Boverket 1994:12, s.19). Något som jag märkte ge-
nomgående	av	mina	intervjuer	var	 istället	att	de	flesta	hade	samma	
behov när det kom till utemiljön. Där fanns vissa skillnader men den 
huvudsakliga anledningen till att folk befann sig ute var för just mo-
tionen och hälsans skull. Åsikterna skiljde sig heller inte något vidare 
åt	när	det	gällde	vad	som	ansågs	vara	bra	och	dålig	utemiljö.	De	flesta	
var överens om att en bra utemiljö var när det fanns mycket grönska 
och vatten runtomkring och att det skulle vara en lugn och fridfull 
miljö.	En	dålig	utemiljö	ansåg	de	flesta	vara	en	tungt	trafikbelastad	
miljö med buller och avgaser. Men något som bör nämnas är att, även 
om jag försökte att undvika vinklade frågor, så kan det hända att mina 
frågor var omedvetet vinklade. Jag kanske har inlett mina frågor och 
presentation av arbetet på fel sätt. Exempelvis sambandet mellan 
mina frågor ”Hur ofta går du ut på ett ungefär?” och ”Vad är den 
vanligaste orsaken till att du är utomhus?” kanske folk kan misstolka 
och tänker endast på när de går ut på långpromenad eller liknande. De 
kanske går till affären varje dag men tänker inte på att de gör det då 
det är en mera ”självklar” anledning att gå ut och kanske inte räknas 
som en ”frivillig” uppgift. Men jag måste klargöra här att detta endast 
är en fundering från min sida, jag menar inte att det är anledningen 
till	att	de	flesta	var	överens	med	sina	svar.	Likaväl	bör	jag	klargöra	
än	en	gång	att	jag	inte	har	intervjuat	fler	än	tio	personer,	och	dessa	
på endast två olika områden. Vilket innebär att folks åsikt fortfarande 
kan skilja sig åt från individ till individ och område till område, men 
det behöver självfallet inte vara så.

Några punkter som Boverket nämner i sin rapport är bl.a. att parken 
är den viktigaste offentliga mötesplatsen och att klimatet har en stor 
inverkan på hur vi upplever ett grönområde. Det jag märkte i mina in-
tervjuer var att nästan ingen nämnde något om en park. Någon kanske 
tänkte eller pratade om en park indirekt men sa åtminstone inte det 
ordagrant. De som någon gång under intervjun bokstavligen nämnde 
ordet park var Man 60+ (Odal – svensk), Man 20+ (Gamla Näsby – 
svensk) och Man 50+ (Gamla Näsby – svensk). Skillnaden mellan 
dem var att Man 60+ (Odal – svensk) nämnde Tivoliparken i samband 
med frågan om en bra utemiljö medan Man 20+ (Gamla Näsby – 
svensk) och Man 50+ (Gamla Näsby – svensk) nämnde parker i sam-
band med sina barndomsminnen. Nu hade jag heller ingen fråga som 
antydde direkt till någon park och inte heller vilken offentlig miljö de 
tycker om, men det kan ändå vara en intressant synvinkel att ta upp.

En annan sak som kan vara värd att titta på gäller det jag här ovan 
nämnde om Boverkets syn på klimatet. När jag, i min intervju, kom 
till frågan ”Har vädret någon betydelse för din utevistelse?” skiljde 
sig åsikterna åt. En del ansåg att de kunde vara ute i vilket väder som 
helst,	men	de	flesta	ansåg	ändå	att	vädret	spelade	en	stor	roll	för	deras	
utevistelse. När jag gjorde mina intervjuer var vädret mulet och gan-
ska	kallt.	Detta	kan	vara	en	orsak	till	att	jag	inte	kunde	intervjua	fler	
personer då det inte var väldigt många som var ute. Men det behöver 
inte vara en orsak, jag har inte varit ute och gjort några intervjuer när 
det exempelvis var varmt och solsken. Det kanske hade varit precis 
lika få människor ute bland bostadsområdena som när det var mulet.
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Enligt	Maria	Nordström	(Olsson	m.fl.	1998)	ändras	våra	synpunkter	
med åren, hon menar att vi uppmärksammar och ser saker ur olika 
synvinklar	beroende	på	vilken	period	 i	 livet	vi	befinner	oss	 i.	Men	
något som jag senare märkte var att Nordström även skriver att vi 
minns vår barndoms landskap så väl att när vi besöker ett område vi 
minns särskilt från barndomen, så kommer vi att uppleva det så som 
vi gjorde när vi var barn. Även om verkligheten visar på något an-
nat. Enligt min uppfattning kan detta kännas lite motsägelsefullt. Hon 
skriver i ena stund att vi ser saker på olika sätt beroende på vilken pe-
riod	i	livet	vi	befinner	oss	i,	och	sedan	i	nästa	stund	skriver	hon	att	vi	
ser saker så som vi minns dem från vår barndom. Men detta behöver 
inte betyda att jag har lagt märke till något som är motsägelsefull, 
bara för att jag kan uppleva det så. Nordström åsikt kan ju vara något 
helt annat än vad jag har uppfattat den som, t ex kanske hon menar att 
vi ser saker på olika sätt beroende på vår livsperiod men att minnen 
från vår barndom är ett undantag då vi ser platsen på samma sätt som 
när vi var små.

Jag fortsätter med att diskutera lite kring litteraturen om barndomen. 
Nordström	(Olsson	m.fl.	1998),	Lynch	(1977)	och	Grahn	(Olsson	m.fl.	
1998) nämner att det är minnena, alltså våra tidigare erfarenheter och 
upplevelser som påverkar hur vi ser på saker och ting senare i livet. 
Nordström skriver också att när vi är barn känner vi en tillhörighet 
med naturen, att vi utgår mycket ifrån naturen till skillnad mot när vi 
är vuxna. När jag ställde frågorna ”Om du får tänka tillbaka till din 
barndom, minns du något särskilt minne från en utomhusmiljö?”, 

”Varför tror du att du minns just de barndomsminnena så väl/att de 
betyder något för dig idag?” och ”Tror du att dina minnen från barn-
domen spelar roll för den miljö du väljer idag? Betyder en sådan 
miljö extra mycket för dig idag?” var respondenterna relativt överens 
med	varandra.	De	flesta	hade	ett	särskilt	minne	som	de	kunde	tänka	
på	direkt	och	de	flesta	trodde	även	att	det	minnet	spelade	roll	för	dem	
idag vid sina val av miljöer. Man 30+ (Odal – svensk) och Man 60+ 
(Odal – svensk) var de personer som inte kunde komma på något di-
rekt minne från sin barndom. Kvinna 50+ (Gamla Näsby – svensk) var 
den som inte trodde att barndomen hade någon betydelse för hennes 
val av miljö idag. Någon tillhörighet med naturen verkade det som att 
många hade från sina barndomsminnen, men när jag frågade varför 
deras minnen betydde något speciellt för dem var ingen av svaren 
sammankopplade med naturen. Majoriteten svarade att anledning till 
att de betydde något var för att de lekte och hade roligt där som barn. 
Den enda som antydde något kring miljön var Kvinna 25+ (Gamla 
Näsby – utländsk). Men här ser jag en likhet i det som Nordström 
(Olsson	m.fl.	1998)	skriver.	Enligt	henne	så	är	det	viktigt	för	barn	att	
ha tillgång till platser där de kan utforska och upptäcka sin miljö. I 
mina	intervjuer	var	det	huvudsakliga	minnet	från	de	flesta	då	de	lekte	
och sprang runt, alltså upptäckte saker.

Karla	Werner	(Olsson	m.fl.	1998)	nämner	att	genom	en	intervju	hon	
gjort gällande vilken miljö personerna upplever som attraktiv, märkte 
hon att de först nämner allmänna miljöer som de tycker om. Men när 
de	får	tänka	efter	lite	så	börjar	de	även	prata	om	specifika	platser	som	
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de tycker om. Detta märkte även jag till en viss grad. Dock kunde 
personer i vissa fall börja med att nämna en särskild plats och sedan 
börja tänka på allmänna miljöer och i vissa fall började de, precis 
som Werner antydde på, prata om allmänna miljöer och sedan gå över 
till särskilda platser. Därför måste jag även påpeka att min intervju 
gick ut på att ställa frågor till människor jag träffade på spontant ute 
vid bostadsområdena. Alltså var personerna inte förberedda på några 
frågor, så det kan hända att deras svarsalternativ hade sett annorlunda 
ut om de hade fått god tid på sig att fundera. Som exempelvis i detta 
fall hade kanske personer som endast pratade om allmänna platser, 
gått	över	till	specifika	platser	som	de	tycker	om,	om	de	hade	fått	län-
gre tid på sig att fundera. Likaväl hade de kunnat börja prata om en 
helt annan miljö än den de sade till mig.

Patrik	Grahn	(Olsson	m.fl.	1998)	och	Maria	Nordström	(Olsson	m.fl.	
1998) skriver båda om två liknande saker som jag märkte skiljde sig 
åt. Grahn skriver att i en undersökning han gjorde märkte han att de 
organisationer som har tillgång till egna grönområden använder park-
er	och	naturområden	mycket	flitigare	än	de	organisationer	som	inte	
har tillgång till något eget grönområde. Nordström jämför svenska 
och franska barns uppfattning av naturen genom en undersökning hon 
har gjort. Där märker hon att franska barn som bor på landet och har 
bra tillgång till naturen uppskattar inte naturen lika mycket som sven-
ska barn som bor i tätorten. Här kan vi alltså se att det inte är självklart 
att vi uppskattar naturen bara för att vi har närhet till den. Dock på-
pekar Nordström att svenska och franska barn skiljer sig åt på grund 

av att de vuxna har olika värderingar och attityder gentemot naturen 
beroende på vilken kultur de har. Men om jag fortsätter på samma 
spår och jämför dessa två teorier med mina intervjuundersökningar, 
ser jag både skillnader och likheter. Vid frågan ”Hur ofta går du ut på 
ett ungefär? Per vecka/dag/månad…?” svarade majoriteten på Odal, 
där de har brist på tillgång till grönska, att de går ut varje dag medan 
på Gamla Näsby, där de i princip omringas av grönska, var svaren 
varierande från varje dag till en gång i veckan. Alltså är det inte nöd-
vändigt	 att	 folk	utnyttjar	 sin	utemiljö	bara	 för	 att	 det	finns	mycket	
grönska där. Dock kan det vara så att min fråga har uppfattats olika, 
vissa kanske trodde frågan endast syftade på motion medan vissa kan-
ske trodde frågan syftade på enkla syften så som ärenden i staden.

Johan	Ottosson	(Ottosson	och	Grahn	1998)	och	Grahn	(Olsson	m.fl.	
1998) skriver en del om hur grönskan påverkar vår hälsa. De tar ex-
empelvis upp olika miljöer som får oss att må bra och miljöer som får 
oss att må dåligt. Bl.a. lugna miljöer och närhet till vatten är miljöer 
vi mår bra utav medan bl.a. bilkörning och trängsel är miljöer vi inte 
mår bra utav.  Som en jämförelse med mina intervjuer märker jag att 
de huvudsakliga svaren jag har fått stämmer ganska så bra överens 
med	Ottosson	och	Grahn.	De	flesta	av	mina	respondenter	tycker	att	
en bra miljö exempelvis ska vara lugn och ha närhet till vatten medan 
en	dålig	miljö	är	bl.a.	trafikmiljöer.	Något	som	Ottosson	påpekar	är	att	
dagsljuset, luften och grönskan har välgörande egenskaper, och även 
om	det	är	en	trafikbelastad	miljö	så	är	uteluften	bättre	än	inneluften.	
Grahn skriver om äldreboenden där personalen har märkt, genom en 
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undersökning, att de äldre mår märkbart bättre när de är och har va-
rit	 utomhus.	 I	min	 intervju	 var	 de	flestas	 anledning	 att	 befinna	 sig	
utomhus just för sin hälsas skull. Men även om Ottosson säger att en 
trafikbelastad	miljö	 är	bättre	 än	 inomhusluften,	 så	 är	det	den	miljö	
som folk huvudsakligen undviker. Dock kanske inte det är något som 
alla är medvetna om, men jag tyckte ändå att det kunde vara intressant 
att ta upp.

En allmän fundering kring min intervju är, som jag tidigare nämnt, att 
jag inte har intervjuat tillräckligt med personer. Jag har exempelvis 
inte intervjuat några barn eller tonåringar. Deras svar hade kanske 
gett mig ett helt annat resultat. Anledningen till detta tror jag beror på 
att jag endast gjorde min intervju vid ett tillfälle och vid det tillfäl-
let var det inte mycket folk ute. Detta är något som är viktigt att ha 
i baktanke. Vädret är också en anledning till att jag inte intervjuade 
så många. Jag ville intervjua vid olika vädertillfällen, men detta var 
inget jag kunde beställa så vädret var det samma många gånger under 
min arbetsprocess.

Min	modifierade	modell	 som	 jag	har	 skapat	 utefter	Grahns	modell	
(Grahn 1986) har fungerat som ett litet hjälpmedel för mig under ar-
betets gång. Grahns modell är mer inriktad på parker men har i mitt 
arbete	ändrats	till	en	modifierad	modell	utav	mig	där	den	istället	har	
använts till bostadsområden och försökts anpassas mera till mitt syfte. 
Anledningen till att jag använde mig utav den var för att jag ville få 
en annan syn på de områden jag undersökte. Sedan tyckte jag även 

att det kunde vara intressant att jämföra skillnaden på ett betygsatt re-
sultat utefter en modell och det allmänna resultatet utefter de boendes 
åsikter.

Det jag har kommit fram till utefter mina resultat från analyserna är att 
åsikter och upplevelser skiljer sig åt från person till person. Jag som 
är utbildad fysisk planerare upplevde att både Odal och Gamla Näsby 
är bra områden att vistas på. Medans mina tespersoners resultat av de 
båda områdena var en klar skillnad. De upplevde att Gamla Näsby var 
ett mycket bättre område att vara på än Odal. Något som kan vara värt 
att påpeka är att uppfattningarna av de olika punkterna i modellen kan 
ha förståtts olika då beskrivningarna kan vara lite abstrakta.

I modellanalysen består en del av betygskala och en del är utan. Att ha 
betyg i vissa fall och att vara utan i andra fall ansåg jag som både posi-
tivt och negativt. Fördelen med betyg var att det var lättare att jämföra 
konkret vad vi tyckte om de olika punkterna och lättare överskåda det. 
Nackdelen med betyg var att det kunde vara svårt att avgöra vilket 
betyg som passade bäst in på beskrivningen och området. Fördelen att 
analysera utan betyg var att det var lättare att beskriva mer detaljerat 
och personligt varför området var bra eller dåligt. Vi kunde gå efter 
våra egna åsikter istället för att betygsätta efter en modell. Nackdelen 
att analysera utan betyg var att vi skrev ner våra allmänna uppfattnin-
gar och kunde därmed påpeka olika saker om området, utan att veta 
om vi ansåg lika eller olika på punkterna. Det jag har kommit fram till 
utefter	mina	resultat	från	intervjuerna	är	att	de	flesta	var	
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relativt	nöjda	med	sitt	område.	Men	det	var	ändå	fler	på	Odal	som	var	
missnöjda med sitt område. Här kan vi se en koppling mellan hur vi 
uppfattar områdena olika. De jag intervjuade var lika mycket insatta 
i fysisk planering som mina tespersoner och det totala intrycket är att 
det skiljer sig åt i åsikter gällande områdena. Jag som utbildad plane-
rare tyckte att områdena var lika bra när jag analyserade efter min 
modifierade	modell	medan	resultaten	från	testpersonernas	analys	och	
intervjupersonernas,	så	verkar	Odal	vara	ett	sämre	område	att	befinna	
sig på jämfört mot Gamla Näsby.

Några intressanta aspekter att ta upp gällande analysen är att på vissa 
punkter kunde testpersonerna skriva samma uppfattning kring båda 
områdena men ändå uppleva det ena området som mer negativt medan 
det andra upplevdes som positivt. Några exempel är hur de upplevde 
formerna	och	topografin	utav	områdena.	På	både	Gamla	Näsby	och	
Odal	 upplevde	de	 formen	 som	 fyrkantig	 och	 topografin	 som	flack.	
Men på Gamla Näsby ansåg de detta vara positivt upplevt medan på 
Odal upplevdes det som negativt. Något som även kan vara intressant 
att påpeka i samband med detta är att om jag nu går tillbaka till Grahns 
modell och jämför vad han skriver om dessa punkter. Så ser jag att om 
ett	område	upplevs	som	flackt	får	det	endast	betygsskala	1-2.

Om	jag	fortsätter	på	punkten	om	topografin	kunde	jag	även	finna	en	
annan intressant aspekt. I min analys om Gamla Näsby så skriver jag 
att områdets form är avlång med tendenser till att vara fyrkantig, jag 
skriver också att det är svårare att orientera sig där än i Odal. Mina 

testpersoner skriver däremot att formen på Gamla Näsby upplevs som 
fyrkantig och de ger exemplet att om formen hade varit avlång hade 
de upplevt den som negativ. De anser att den fyrkantiga formen ger en 
lättare tillgänglighet till parker och vildvuxen natur.

Då området kring Odal i allmänhet anses som bristfälligt gällande 
grönska har Kristianstad kommun planer på att göra om en gammal 
soptipp i närheten till ett rekreationsområde. Jag hade därför med en 
fråga kring detta: ”Vad anser du om att den gamla soptippen vid Wil-
lys ska bli ett rekreationsområde? Tror du att du kommer ha använ-
dning av det? (Gäller endast Odal)” Detta var en fråga som jag inte 
ställde	till	alla,	men	de	svar	jag	fick	var	huvudsakligen	positiva	gen-
temot idén. Det var en person, Man 60+ (Odal – svensk), som brydde 
sig varken mer eller mindre. Dock var han inte negativ mot förslaget. 
Anledningen till att jag ställde denna fråga var för att jag tyckte det 
kunde vara intressant att se om planerare tar för givet att alla vill ha 
tillgång	till	rekreation.	I	detta	fall	verkade	de	flesta	positiva.	

Min slutgiltiga åsikt är att det kan vara bra att ha en modell att utgå 
efter men att det är minst lika viktigt att höra invånarnas åsikter. In-
vånarnas åsikter är i slutändan de som är avgörande för hur ett område 
ska analyseras. Det är trots allt invånarna som ska använda sig utav 
miljön. En modell kan inte bestämma vad som är bra eller dåligt, men 
jag tycker att den kan hjälpa till att skapa åsikter och idéer om ett om-
råde. En viktig sak, som jag tycker att många författare har nämnt, är 
att vi är alla olika som individer. Vi upplever saker på olika 
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sätt beroende på exempelvis olika erfarenheter och uppväxtmiljöer. 
Planerare ska alltså inte ta för givet att alla uppskattar samma saker. 
Medborgardeltagande kan därför vara en viktig roll, likaså att göra 
olika undersökningar som visar på vad majoriteten i staden eller i ett 
visst område egentligen tycker. Ett annat förslag är också att låta friv-
illiga personer gå runt i det område som skall bearbetas och låta dem 
göra en analys, precis så som jag lät mina testpersoner göra. Och att vi 
utefter detta försöker komma fram till något som passar alla i smaken. 
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3.3 SLUTSATS 3.3.1 INLEDNING

Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur människan uppskattar 
den fysiska miljön och på vilket sätt utemiljön påverkar dem. Jag har 
därför haft, under arbetets gång, tre olika frågor som utgångspunkter;

•	Hur	påverkar	den	fysiska	miljön	oss	som	individer?
•	Upplever	vi	utemiljön	på	samma	sätt	eller	skiljer	det	sig	åt	från	
individ till individ?
•	Kan	 jag	 se	en	 jämförelse	mellan	 teori,	modellanalys	och	 in-
tervju?

Jag kommer härmed, utefter mina resultat, redovisa en slutsats där jag 
visar om jag har besvarat mina frågeställningar eller inte. Jag inleder 
varje frågeställning med en sammanfattning från min teoridel där jag 
anser att informationen är väsentlig till respektive frågeställning. Jag 
nämner även lite ifrån min empiridel, dock inte i samma grad som 
teorin då mina intervjuer och analyser var baserade på teorierna. Det 
jag nämner ifrån empiridelen är det jag anser vara mest intressant att 
betona, i förhållande till teori samt frågeställning. Det är framförallt 
hos de två första frågorna, ”Hur påverkar den fysiska miljön oss som 
individer?” och ”Upplever vi utemiljön på samma sätt eller skiljer 
det sig åt från individ till individ?”, som jag är mer sparsam på em-
piridelen. Jag har istället valt att fokusera mig på att redovisa mer 
ifrån empiridelen hos den tredje frågan, ”Kan jag se en jämförelse 
mellan teori, modellanalys och intervju?”. Jag ansåg det vara mer 
relevant att jämföra både teori- och empiridelarna med varandra i den 
sista	frågan,	där	jag	har	det	just	som	en	specifik	frågeställning,	än	att	
besvara frågan mer eller mindre i alla tre.
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3.3.2 HUR PÅVERKAR DEN FYSISKA MILJÖN OSS SOM INDI-
VIDER?

Enligt Louise Nyström (Nyström och Håkansson 1999) tar vi intryck 
av vår omgivning. Hon menar att det inte bara är bebyggelsens ut-
formning som avgör om vi upplever ett område som trivsamt eller 
otrivsamt,	utan	det	är	även	människorna	runtomkring.	Om	vi	befinner	
oss	i	en	miljö	där	det	finns	möjlighet	till	förbättring	får	vi	ett	positivt	
intryck och vill försöka göra området ännu bättre medan ett område 
utan möjlighet till någon förbättring skapar motsatsen. Nyström på-
pekar även att miljön ger nödvändiga förutsättningar för människans 
hälsa och lycka, likaså påpekar Boverket detta i sin rapport ”Stadens 
parker och natur” (1994:12).

Både	Kevin	Lynch	(1977)	och	Karla	Werner	(Olsson	m.fl.	1998)	skriv-
er att vi människor uppskattar en miljö där vi känner oss hemma, en 
miljö som vi kan känna en samhörighet till. Därav påpekar Lynch och 
Werner att vårt minne spelar roll. De platser vi har ett speciellt minne 
ifrån har en avgörande betydelse om vi uppskattar en plats eller inte. 
Maria	Nordström	(Olsson	m.fl.	1998)	skriver	också	om	hur	minnena	
avgör om vi känner en tillhörighet med platsen, men hon poängterar 
att det är just våra minnen från barndomen som avgör detta. Vid mina 
intervjuer frågade jag mina respondenter om de trodde att minnen 
från deras barndom spelade roll idag vid deras val av utemiljöer, ma-
joriteten av de tillfrågade trodde att det var väsentligt.

Nordström och Lynch anser också att våra sinnen är avgörande för 
hur vi upplever vår omgivning. Nordström skriver att det är under 
vår barndom som vi använder oss mest utav våra sinnen. Detta följer 
sedan med oss upp till vuxenlivet och utan att vi vet om det blir vi 
påverkade. Naturen spelar tidigt en stor roll för människans kän

Efter att jag har gått igenom min sammanfattning avslutar jag allti-
hopa med en slutsats där jag först berättar om jag har besvarat min 
fråga eller inte och slutligen redovisar jag ett kort sammandrag av 
min sammanfattning.
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slor och identitet, enligt Nordström. Hon skriver också att det är vår 
barndom som påverkar hur vi ser på saker och ting framåt i livet. 
Det är, enligt Nordström, människorna och miljön runtomkring oss 
som	bearbetar	vår	utveckling	som	person.	Patrik	Grahn	(Olsson	m.fl.	
1998) påstår, precis som Nordström, att det är minnen av platser från 
vår barndom som har en avgörande betydelse när vi upplever en plats 
som negativ eller positiv.

Genom	 en	 undersökning	 som	Grahn	 (Olsson	m.fl.	 1998)	 har	 gjort	
gällande människors användning av utomhusmiljön märkte han att 
äldre har ett stort behov av utomhusvistelse. Enligt personal vid både 
sjukhus och äldreomsorg kunde de se en klar skillnad mellan de äl-
dres hälsotillstånd från att vistas inomhus och utomhus. Detta trodde 
personalen berodde på de äldres barndomsminnen av utomhusmiljön.

Johan Ottosson (Ottosson och Grahn 1998) nämner också att utemiljön 
har en påverkan på vårt hälsotillstånd. Det sägs att det är dagsljuset, 
luften och grönskan som innehåller välgörande egenskaper. Ottosson 
hänvisar speciellt till tre personer som har arbetat kring detta; Roger 
Ulrich och paret Kaplan & Kaplan. Enligt Ulrich är människan en bi-
ologisk	individ	och	trivs	mer	i	naturen.	När	vi	befinner	oss	i	en	miljö	
som inte anses naturlig för oss blir vi stressade. Ulrich påpekar att en 
naturlig miljö för oss är en miljö där vi använder oss mycket av våra 
känslor medan en onaturlig miljö är en miljö där vi måste använda 
oss mycket av vårt logiska tänkande. Kaplan & Kaplan nämner snar-
lika teorier. De påstår att människan har två typer av uppmärksamhet. 
Dessa har Ottosson översatt till den ”spontana uppmärksamheten” 
och den ”riktade koncentrationen”. Den spontana uppmärksamheten 

är relaterat till sådant som inte kräver någon ansträngning alls, det 
kan vara exempelvis när vi upplever någonting som intressant eller 
spännande och vill då titta efter och ta reda på vad det är som pågår. 
Det är den uppmärksamhet som vi använder oss mest utav när vi är 
i naturen. Den riktade koncentrationen är istället relaterad till sådant 
som	vi	finner	ointressant	men	är	 tvingade	 till	att	göra.	Dock	är	det	
ändå relaterat till något som vi själva har valt att göra. Den riktade 
koncentrationen har en begränsad kapacitet. Om människan använder 
sig för mycket utav den riktade koncentrationen kommer denne att 
överstiga en gräns där den inte klarar av mer information, människan 
får en s.k. ”informationskollaps”. För att motverka denna kollaps, bör 
människan vistas i sådan miljö där han eller hon använder sig till 
största del utav den spontana uppmärksamheten.

Patrik	Grahn	 (Olsson	m.fl.	1998)	har	gjort	 en	undersökning	på	 två	
olika daghem med snarlik inomhusmiljö. Det som skiljde dem åt var 
att det ena daghemmet inriktade sig mer på utemiljön hos barnen 
medan det andra daghemmet gjorde det inte. Grahn märkte att på det 
daghem	där	barnen	fick	vara	ute	mycket	hade	barnen	bättre	koncen-
trationsförmåga, bättre fysik och mindre insjukningar i jämförelse 
med det andra daghemmet. Han märkte även en stor skillnad mellan 
barnens lek. Vid mina intervjuer kunde jag se en likhet mellan teori-
erna	kring	vår	hälsa.	De	flesta	svarade	att	de	använde	utemiljön	just	
för hälsans och motionens skull.
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3.3.3 UPPLEVER VI UTEMILJÖN PÅ SAMMA SÄTT ELLER 
SKILJER DET SIG ÅT FRÅN INDIVID TILL INDIVID?

Louise Nyström (Nyström och Håkansson 1999) skriver att männis-
kan är beroende av sin omgivning. Hon menar att om det är en om-
givning som har möjlighet till förbättring blir människan mer positiv 
till att försöka påverka till det bättre medan om det är en omgivning 
där en förbättring i princip är omöjlig så tappar människan intresset 
och struntar helt i att ens försöka göra något åt att förbättra miljön.

Enligt Boverket är grönskan viktig för vår hälsa, livskvalitet och 
vardagsfritid, den erbjuder till olika former av upplevelser, både ak-
tiva som passiva, och känslor. Boverket nämner att våra upplevelser 
och känslor skiljer sig åt från individ till individ eftersom ”Människor 
har olika önskemål och behov av stadens parker och natur i olika 
situationer och i olika skeden i livet” (Boverket 1994:12, s.19). Kevin 
Lynch (1977) skriver också att vi upplever staden olika. Han menar 
att varje individ skapar sig en egen bild av staden utefter sina egna 
erfarenheter och minnen.

Även	Maria	Nordström	(Olsson	m.fl.	1998)	och	Patrik	Grahn	(Ols-
son	m.fl.	1998)	skriver	om	våra	minnen.	De	menar	att	våra	minnen	
hjälper oss att känna oss som hemma på vissa platser och att det är 
våra minnen av platser från vår barndom som spelar roll när vi upp-
lever en plats som negativ eller positiv. Vid mina intervjuer ställde jag 
frågor	gällande	just	våra	barndomsminnen	kring	utemiljön.	De	flesta	
svarade att de hade ett särskilt minne från sin barndom och att de 
trodde	det	spelade	roll	för	deras	val	av	miljö	idag.	Dock	var	de	flesta	
minnena mer relaterade till lek än själva utemiljön.

Lynch (1977) påpekar att vårt minne har en stor betydelse för oss. En 
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SLUTSATS:
Jag anser att jag har lyckats besvara min frågeställning ”Hur påverkar 
den fysiska miljön oss som individer?” och här kommer en kort sam-
manfattning av det jag nyligen har redovisat:

Beroende på hur vår utemiljö ser ut kan den påverka oss antingen 
positivt eller negativt. Även våra minnen, framförallt från barndo-
men, har en avgörande roll om vi upplever en plats som positiv eller 
negativ. Vilka platser som upplevs positiva eller negativa är väldigt 
individuellt men något som är gemensamt för oss alla är att utemiljön 
främjar vår hälsa. 
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god miljö är för oss en miljö där vi känner oss hemma, en miljö som 
påminner oss om våra minnen. Enligt Lynch är en viktig förmåga hos 
många	att	kunna	strukturera	och	identifiera	miljön	vi	befinner	oss	i.	
Han berättar bl.a. att vi använder oss utav ett strategiskt sätt för att 
hitta i staden, och denna strategi är då baserad utifrån våra minnen.

Karla	Werner	 (Olsson	m.fl.	 1998)	 är	 också	 inne	 på	 liknande	 reso-
nemang. Hon har i en forskning frågat olika personer vad de upp-
lever som en attraktiv miljö. Hon märkte att personer först nämnde 
allmänna miljöer som de tyckte om. Men efter ett tag började de istäl-
let nämna platser som betydde något speciellt för dem, där personerna 
kunde känna känslor som tillhörighet och hemhörighet, trots att det 
kunde vara platser utanför hemmiljöns sfär. Werner berättar att män-
niskan har ett behov av att känna tillhörighet, och för att fylla detta 
behov söker människan efter en speciell plats där de kan stärka sin 
identitet. Hon har märkt att en plats ofta har en speciell betydelse just 
för att en person har speciella minnen därifrån och att upplevelsen av 
en plats är väldigt individuell.

Nordström	(Olsson	m.fl.	1998)	skriver	att	naturen	spelar	tidigt	en	stor	
roll för människans känslor och identitet. Och det är våra sinnen som 
avgör hur vi upplever det som omgivningen förmedlar till oss. Hon 
förklarar att när vi är barn upplever vi miljön runtomkring oss med 
hjälp av våra sinnen, vi har ett mer konkret synsätt. När vi istället blir 
vuxna får vi ett mera abstrakt och kognitivt synsätt. Vi tror oss vara 
oberoende av våra sinnen och det konkreta synsättet, men egentligen 
är vi omedvetet beroende av dem. Det är framförallt vid emotionella 
situationer och minnen som vi märker det tydligast.

Lynch (1977) påpekar att varje individ skapar sig en egen bild av 
staden, men att det kan ha sina likheter när det kommer till vilken 
grupp vi tillhör. Med grupp menar han exempelvis kön, ålder, kultur, 
humör	 och	 yrke.	Werner	 (Olsson	m.fl.	 1998)	 och	Nordström	 (Ols-
son	m.fl.	1998)	för	liknande	resonemang,	dock	är	de	mera	inriktade	
mot skillnaden gentemot våra kulturer. Werner har märkt genom en 
forskning att invandrade personer med centraleuropeisk bakgrund en-
dast såg naturen som något att njuta av, ungefär som en tavla. Medan 
infödda svenskar såg ett samspel mellan sig själv och naturen samt 
ansåg att den var en del av stadens naturliga arkitektur och gav en 
karaktär åt staden. Nordström har märkt genom en forskning hur till-
gången till natur samt vuxnas värdering och uppmuntran till barn att 
utforska sin närmiljö spelar roll. Hon har gjort en undersökning mel-
lan	svenska	och	franska	skolbarn.	När	barnen	fick	i	uppgift	att	förklara	
hur de skulle vilja bo så märkte Nordström att de svenska barnen in-
riktade sig mer på naturen och den fysiska miljön i sina beskrivningar 
medan de franska barnen istället inriktade sig mer på människorna, 
trots att de franska barnen i det här fallet hade bättre tillgång till natur 
än de svenska barnen. Eftersom svenskar har så pass starka emotio-
nella intressen för naturen som barn, tror Nordström att den blir extra 
betydelsefull för oss när vi är vuxna. Denna teori om skillnaden mel-
lan våra kulturer kunde jag märka under mina intervjuer då en utav 
personerna jag intervjuade hade utländskt påbrå. Det jag lade märke 
till var att denna person var den enda utav de intervjuade som berät-
tade om människornas roll vid olika frågeställningar.

Enligt paret Kaplan & Kaplan (Ottosson och Grahn 1998) har män-
niskan två typer av uppmärksamhet. Den ena kallas för ”involuntary 
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SLUTSATS
Jag tycker att jag har besvarat min frågeställning ”Upplever vi 
utemiljön på samma sätt eller skiljer det sig åt från individ till indi-
vid?” och här presenterar jag en kort sammanfattning av det jag nyss 
har redovisat:

Beroende	på	vilket	skede	i	livet	och	vilken	situation	vi	befinner	oss	i	
har vi som människor olika önskemål och behov av parker och natur. 
Genom våra erfarenheter och minnen skapar vi oss även en individu-
ell bild utav staden. Våra minnen, framförallt från barndomen, hjälper 
oss också att känna oss hemma på vissa platser, och avgöra om vi up-
plever en plats som positiv eller negativ. Dessa upplevelser skiljer sig 
alltså åt från person till person. Något annat som avgör hur vi använ-
der oss utav utemiljön är vår ”resursbudget”. Denna skiljer sig också 
åt från individ till individ.

Den	 största	 skillnaden	 i	 hur	 vi	 upplever	utemiljön,	finner	 vi	 i	 våra	
kulturer. Exempelvis har två svenska personer mer gemensamt i sin 
upplevelse av utemiljön än en svensk och en fransk person har med 
varandra. 

Människan använder sig utav två typer av uppmärksamhet. Den ena 
används	mer	än	den	andra	beroende	på	vilken	miljö	vi	befinner	oss	i.

EMPIRI

attention” och är relaterat till sådant som inte kräver någon ansträngn-
ing alls. Den andra kallas för ”directed attention” och är istället relat-
erat	till	sådant	som	vi	finner	ointressant	men	är	tvingade	till	att	göra.	
Om vi använder för mycket av ”directed attention” kan vi må dåligt 
och exempelvis bli stressade. Då behöver vi vistas i sådan miljö där 
vi använder oss mer utav ”involuntary attention”.

Grahn (1986) skriver att vi ofta tar för givet att om något fattas i vår 
utemiljö, exempelvis på väg till arbetet eller hemma, så kommer vi att 
kompensera detta på vår fritid. Men detta behöver inte gälla alla då vi 
har olika ”resursbudgetar”. Enligt Grahn ska en resursbudget tillfred-
ställa våra livsnödvändiga behov och våra behov av fritid. ”Resurs-
budgeten” innehåller i sig sex stycken olika budgetar:

•	Kapitalbudgeten
•	Driftbudgeten
•	Tidsbudgeten
•	Fysiska	kraftbudgeten
•	Psykiska	kraftbudgeten
•	Fritidsbudgeten

Det är till stor del fritidsbudgeten som avgör hur omfattande och dyr-
bar en persons fritid får bli. Det är de andra fem ovanstående ele-
menten som påverkar hur detta ter sig. Exempelvis en person som har 
mycket tid för fritid behöver för det inte ha tillgång eller ork till olika 
fritidsaktiviteter. Medan en person med lite tid för fritid, kan kanske 
istället ha både tillgång och ork till olika fritidsaktiviteter.
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3.3.4 KAN JAG SE EN JÄMFÖRELSE MELLAN TEORI, MOD-
ELLANALYS OCH INTERVJU?

Då jag redan har besvarat denna frågeställning utförligt under ett och 
samma avsnitt hänvisar jag istället till avsnittet som heter Diskussion.

SLUTSATS
Jag upplever att jag har lyckats svara på min frågeställning ”Kan jag 
se en jämförelse mellan teori, modellanalys och intervju?” och här 
berättar jag en kort sammanfattning av det jag precis har redovisat:

Jag kan se en klar jämförelse mellan teori, modellanalys och intervju. 
De har både sina likheter och skillnader med varandra. De jämförelser 
jag	 har	 haft	 lättast	 att	 kunna	hitta	 är	 de	 som	finns	mellan	 de	 olika	
teorierna	samt	de	som	finns	mellan	själva	intervjuerna	och	teorierna.
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4.1.3 MUNTLIGA KÄLLOR

Intervjuerna skedde 9 maj 2010 och modellanalyserna från testpersonerna skedde 4 augusti 2010. De fullständiga svaren från intervjuerna samt 
analyserna	finns	bevarade	hos	författaren.
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4.2 BILAGOR 4.2.1 BILAGA 1 - INTERVJUBILDER

Jag har bifogat de bilder som jag hade med till mina intervjuer. 
Alltså till frågan “Vilken utav dessa miljöer tilltalar dig mest och 
varför?”

Anledningen	till	varför	jag	valde	just	dessa	bilder	finns	förklarat	på	
s. 57.
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A) B)

C) D)



REFERENSER
4.2.2 BILAGA 2 - INTERVJUFRÅGOR

Jag har bifogat med de frågor som ställdes vid intervjuerna för att få 
en ännu tydligare översikt över själva frågorna.
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“Hur ofta går du ut på ett ungefär? Per vecka/dag/månad…?”

“Vad är den vanligaste orsaken till att du är utomhus?”

“Hur bor du idag? Bor du exempelvis i villa eller lägenhet idag?”

“Har du egen trädgård, innergård, balkong…? Hur är dessa 
‘rekreationsområden’? Bra? Stor? Liten? Vad används den till och 
används den mycket/lite? Varför? Är du nöjd med ditt område?”

“Hur ser din utemiljö ut på jobbet? Saknas det något?”

“Hur transporterar du dig för att komma till de områden du vill 
promenera i? Spelar avståndet någon roll för dig när du ska ut?”

“Vad anser du om att den gamla soptippen vid Willys ska bli ett 
rekreationsområde? Tror du att du kommer ha användning av det? 
(Gäller endast Odal)”

“Vad är för dig en bra utemiljö? Har du något idealområde som du 
tänker på? Varför?”

“Vad är för dig en dålig utemiljö? Varför? Du kanske har något 
särskilt område du tänker på?”

“Vad är det för känsla som du söker efter när du vistas utomhus? 
Vad är det som du vill få ut/uppnå när du vistas ute?”

“Har vädret någon betydelse för din utevistelse?”

“Om du får tänka tillbaka till din barndom, minns du något särskilt 
minne från en utomhusmiljö?”

“Varför tror du att du minns just de barndomsminnena så väl/att de 
betyder något för dig idag?”

“Tror du att dina minnen från barndomen spelar roll för den miljö 
du väljer idag? Betyder en sådan miljö extra mycket för dig idag?”

“Vilken av dessa miljöer tilltalar dig mest och varför?”




